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חוברת זו הינה לקט 'ממתקים לשבת' שנשלחו מידי שבוע לכלל עובדי מועצת בני שמעון 
ולכל הנלווים אליהם. בכניסתי לתפקיד הרבנות בבני שמעון [שבט תשע"ד, ינואר 2014] 

חשבתי על משהו שיחבר ויאחד בצורה נעימה את כל העובדים המכותבים במייל המועצתי. 
דווקא למועצה ולעומדת בראשה אשר יודעים לחבר ביום יום אוכלוסיות שונות ומגוונות ראוי 
שהחיבור יהיה סביב התנ"ך המשותף לכולנו בלימוד רעיונות קצרים לפרשיות שבוע ולמעגל 

השנה.

מודה לראש המועצה, הגב' סיגל מורן אשר מאפשרת, דוחפת, יוזמת ומקדמת את ה'ביחד' 
המועצתי והאזורי ואת התודעה היהודית ושרותי הדת המאירים פנים באזורנו. המשך הצלחה 

מבורך ופורה.

תודה לעובדות הרבנות בני שמעון, הגב' צפי פורת - רכזת תרבות יהודית והגב' מיכל פרידמן - 
על כל המסירות, העבודה המאומצת ומאור הפנים לכולם.

אסיים בתפילה ש‘ממתקים‘ אלו שכולם שלכם, של עובדי המועצה ו‘כל משתמשי המערכת‘, 
ימתיקו ויאירו את חיינו ועבודתנו למען תושבי המועצה

בהערכה רבה
גבי קדוש
הרב האזורי

חוברת זו מוקדשת לעילוי נשמתה של חברתנו לעבודה
גב' מיכל עמר ז"ל

חיוכה, חכמתה וחריפותה חסרים לנו. מיכל מבחינתי היתה אבן דרך מעודדת בממתקים לשבת.
כאשר אזרתי אומץ לשלוח את ה'ממתק' הראשון שלווה בחששות רבים ונכתב דווקא על ט"ו 

בשבט ולא על פרשת שבוע, היתה זו מיכל שלאחר דקה שאלה: 'איזה יופי, יהיו ממתקים גם על 
פרשת שבוע'? ראיתי בכך אות משמיים להמשיך... 

ה . ב . צ . נ . ת

בפתיחת הממתק...
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הרגשה נפלאה היא ההרגשה של ”אחרי החגים“. אמנם יש שיתלוננו שהנה הגיע הזמן לכל 
מה שדחינו לאחר החגים...  אך באמת יש כעת תחושה של התחדשות והתרעננות. בחגים 
חווינו חוויות רוחניות - מקולו של השופר, דרך הסליחה ביום הכפורים, נכנסנו לסוכה וסיימנו 
להתחדשות  זוכה  היא  גם  בתורה  קריאתנו  הזה.  העם  נשמת  שהיא  התורה,  עם  בריקוד 
הבריאה,  במעשה  נתבונן  בראשית.  חומש  בקריאת  מחדש  מתחילים  אנו  והתרעננות. 
התפתחות העולם דרך עליותיו ונפילותיו מאדם הראשון, קין והבל, דור המבול, דור הפלגה 
בא  בראשית  חומש  עולם.  של  אורו  ישראל,  של  אביהם  אבינו,  אברהם  של  להופעתו  ועד 
ללמדנו את כוחה של ההתחדשות, להתחיל בכל פעם מחדש. בכל יום מופיע לנו יום חדש, 
בראשית  ספר  הלילה.  שינת  אחרי  חדשה  ונשמה  אמש  של  השקיעה  אחרי  חדשה  זריחה 
מלמדנו שגם אם יש נפילות וכשלונות, הבריאה מתחדשת: כוחות חדשים, חלומות חדשים, 

ציפיות ותקוות חדשות.
רבי נתן (”ליקוטי הלכות“ תפילין ה-ו) מתאר חולשה אנושית של ”זיקנה“, כשנדמה לאדם 
שהוא זקן (לא במובן הביולוגי) ואינו בר שינוי והתחדשות, אך ”באמת הוא צריך לידע ולהאמין 
שבכל יום ובכל עת ובכל שעה יש כח ביד האדם להתחדש ולהיות נעשה בריה חדשה ממש“. 
על האדם לשאוף לרעננות והתחדשות, להיות סקרן לנעשה בחייו ובסביבתו. להיות ”צעיר“ 
ולא ”זקן“, לשאוף, לשנות, להתקדם ולהתחדש. נאחל לכולנו, גם לאלה שנולדו לפני שנים 

רבות. להיות ”צעירים“ ולהתחיל כל יום מבראשית. שנה טובה.

להתחדש מבראשית
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לדורות  עולמנו  לשמירת  הדאגה  ה‘,  ברוך  והקיימות,  הסביבה  באיכות  רבות  עסוקים  אנו 
הבאים ברוך ה‘ הפכה להיות לחלק מסדר היום שלנו. פרשת נח, שבאה אחרי פרשת בריאת 
העולם שבספר בראשית מספרת לנו על חורבנו של העולם ע“י הא-לוה, מבול מגיע לעולם. 
כל  על  העולם  מחדש.  ולבנותו  להרסו  צריך  היה  אלא  מתאפשר  לא  זה  עולם  של  המשכו 
מרכיביו האנושיים, הביולוגים והגיאוגרפים שלא מזמן רק נברא נידון לחורבנו בימי נח, כל כך 

למה? מעידה התורה (בראשית ו, יא) ואומרת:

ָּבא  ָּבָׂשר  ָּכל  ֵקץ  ְלנַֹח  ֱא-הים  ַוּיֹאֶמר  ָחָמס...  ָהָאֶרץ  ַוִּתָּמֵלא  ָהֱא-הים  ִלְפֵני  ָהָאֶרץ  ”ַוִּתָּׁשֵחת 
ְלָפַני ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהם ְוִהְנִני ַמְׁשִחיָתם ֶאת ָהָאֶרץ“. הסבירו הפרשנים שמדובר 
הוא  ובוחר  מושחתים   באנשים  חפץ  אלוקים  אין  הארץ.  אנשי  של  מוסרית  בהשחתה  כאן 
להשחית את כל העולם, מדוע לא בחר הא-לוה להשחית רק את אנשי הארץ? נראה שכאן 
טמון כל יסוד תורת הקיימות. הרב סולוביצ‘ק זצ“ל מבאר שלמעשי האדם יש השפעה על 
כל היקום, על האנושות, על בעלי החיים, הצמחים ואף  על הדוממים וכלשונו: ’...כי כן יסד 
מלכו של עולם בהטביעו טבע לכל בריותיו להיות טבעם נשתנה ונמשך אחר מעשה האדם 
להשוכן  הגורמים  חדשה  טבע  נעשה  בדוממים  גם  אלא  החיים  בבריות  לבד  ולא  והרגלו... 

בתוכם להיות להם נטיה לזה...‘ 

למדנו שאחריותנו על קיומו של העולם מתחילה במוסריותו של העולם, התנהלותו בצדק, 
חסד ורחמים והטבה לבני אדם, ומתוך כך קיומו של עולמנו מובטח. דווקא ע“י איכות הסביבה 

האנושית, מוסריותה ומעשיה הטובים, יובטח עתידו וקיומו של עולמנו. 

ח
נ

נח והמבול: טעות בייצור?
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נח והמבול: ’מחשב מסלול מחדש‘?

יש משהו תמוה בתהליך בריאתו של העולם. בתיאור אופטימי של הבריאה בכל יום, מדגישה 
התורה: ”וירא אלוקים כי טוב“, אך לא ארך הזמן ובסוף הפרשה הראשונה של התורה, מתחרט 
מסלול  ”לחשב  מחליט  האדם,  של  בריאתו  על  ובמיוחד  העולם  בריאת  על  כביכול  אלוקים 
מחדש“ ומביא מבול המחריב את העולם ומשאיר רק את נח ושותפיו לתיבה. האם, חלילה, 
יש כאן חרטה מצד הקב“ה וכביכול טעות בבריאת העולם? הרי אלוקים ניחם על שעשה את 
האדם ’ושחת כל בשר את דרכו על הארץ‘? ח“ו לחשוב כך. המתבונן בעומק הדברים יגלה 
חסד  מלא  ומתוקן,  טוב  עולם  לברוא  היא  התהליך  מטרת  וכל  מכוון  אלוקי  תכנון  כאן  שיש 
עד להופעת  וטוב. יש כאן סדר אלוקי מורכב של עליות ומורדות בהתפתחותו של העולם, 
האלוקות בעולמנו. פרשיות בראשית ונח מלמדות אותנו שהכל, אבל ממש הכל, תלוי באדם 
קובע  במעשיו  האדם  באדם!  תלוי  הכל  יחרב?  חלילה  או  יתקיים  העולם  האם  ובהתנהגותו. 
ברא  שאלוקים  והמורכב  המפואר  העולם  כל  המציאות.  של  חורבנה  חלילה  או  קיומה  את 
הוא למען האדם שיעמוד במרכזו ויעודו הוא להנחיל את ערכי המוסר, החסד והטוב לעולם. 
העולם בתחילת בריאתו לא עמד במשימה זו, אלא הלך ונסחף לכיוון של השחתה ותיעוב. 
מעשיו של האדם השחיתו את כל הבריאה. דווקא מתוך המשבר יש צורך להצמיח עולם של 
טוב וחסד, של לקיחת אחריות מוחלטת של האדם על קיומו של העולם. ”תן דעתך שלא 
מתחנך  דורו,  מבני  ה“מתעלם“  נח,  נח.  של  בתיבתו  קורה  זה  עולמו“.  את  ותחריב  תקלקל 
ומחנך בתיבה לדאגה והתחשבות בכל הנבראים. אין אפשרות לחיות במנותק מהסביבה. כך 
ילך העולם ויתפתח, ילך וייפול, ילך ויקום. לא חלילה חרטה וחישוב מסלול מחדש, אלא בניין 

עולם בהדרגה ובסבלנות לעולם טוב ומתוקן יותר. 
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”לך-לך פירושו להיות יהודי“

פרשת  בהשראת  שנים  עשרות  לפני  נכתב  יהודי“  ”להיות  לב  טהר  יורם  של  המיוחד  שירו 
השבוע שלנו, ”לך-לך“, שבה אלוקים מצווה את היהודי הראשון, אברהם אבינו, לקום וללכת 
”אל הארץ אשר אראך“. השיר מתאר את אברהם אבינו, שמתחיל את מסעו של היהודי מארם 
לך,   ההולך: ”לך-לך,  הקול  את  מגבוה  שומע  ואז  בנו  את  עוקד  האש,  בכבשן  עובר  נהריים, 
אתה האחר,  אתה היחידי, לך-לך, לך-לך פירושו להיות יהודי“. היהודי ממשיך למצרים, נכנס 
אך פעמים רבות יותר היתה איומה: ”להיות  לארץ ומשם לגלות, שלפעמים היתה מתוקה, 
גם נגיד וגם מלך, שר בחצרות ספרד“ ולאחר מכן תיאור ההרגשה כשהמאכלת שמונחת על 
”ולנוע  היהודי:  של  בדרכו  הנוספות  הרבות  לתחנות  השיר  נמשך  מכאן  היהודי.  של  צווארו 

מארץ לארץ, אך לשאת כחותם ושבועה, את זכר אותה הארץ, אשר עמודיה שבעה“.
זכר  את  ל“לשאת...  בהמשך  אלה.  לימינו  השיר  את  ממשיך  הייתי  כתיבה,  כשרון  לי  היה  לו 
אותה הארץ“,  אפשר היום לכתוב: ”לך-לך, לך, לך-לך אל התקומה, אל קיבוץ הגלויות ובנין 
הארץ ואל הפרחת השממה“. גם אם המאכלת לפעמים מונחת על הצוואר, כבר איננו מובלים 
במסירות  נלחם  אשר  צה“ל,  עם  ממלכה  הקמנו  הלאומי,  לביתנו   התקבצנו  להריגה.  כצאן 
נפש והקול נשמע מגבוה - לתלמידים ולסטודנטים, לחקלאים ולבנאים, לרבנים, למדענים 
וגבעתי,  גולני  לחיילי  הכפיים,  ולעמלי  להייטקיסטים  החינוך,  ואנשי  לנשות  הבית,  ולעקרות 
ולאנשי  לשוטרים  ולמג“ב,  קרבית  להנדסה  והים,  האוויר  ולחיל  לשריון  ולכפיר,  לצנחנים 
הביטחון, לאלה שהזכרנו ולאלה ששכחנו. לכולם, לכולנו, לדורנו ולדורות הבאים, קורא הקול: 
ולהיות  קדימה  להסתער  פירושו  ”לך-לך“  כי  ויהדותו,  עמו  וארצו,  ישראל  לגאולת  ”לך-לך“ 

יהודי, עם גאווה לאומית-יהודית בארץ היהודים.
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”לך לך“: בלי שאלות

בימים אלה של תהיות ושאלות, שכול וכאב ומאידך גיסא, גבורה אדירה של כוחות ביטחון 
קם  גלבוע: ”פתאום  אמיר  של  בבוקר“  בבוקר  השיר ”שיר  של  מילותיו  לי  התנגנו  ואזרחים, 
אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת... והוא צוחק גבורת דורות מן ההרים, ונכלמות 
משתחוות המלחמות אפיים, להוד אלף שנים מפכות במסתרים, אלף שנים צעירות לפניו...“ 
תמיד קישרתי את האדם בשיר לאברהם אבינו, שקם והולך בציווי האלוקי ”אל הארץ אשר 
ראיתי  השיר,  של  ספרותי  בניתוח  לעם...  נהפך  דבר  של  בסופו  הזה  האדם  והנה  אראך“ 
שמדובר בתחושת ההתרוננות המציפה, שנתלוותה לתקומת העם בהקמת המדינה. כך או 
כך, יש משהו מיוחד מאוד בעם הזה במשך כל אלפי שנות קיומו. יש לנו תכונת ”ההולך“, לא 
אל  והתקדמות  שאיפה  של  במובן  אלא  הנודד“,  הגלותי, ”היהודי  היהודי  של  השלילי  במובן 
המלחמות  ואם בייסורי  הגלות הנוראה  של  בדרך הייסורים  אם  מצב,  ובכל  מחיר  בכל  היעד 
לכל  מעל  אך  וקמנו,  נפלנו  והתקדמנו,  הלכנו  הדורות,  כל  במשך  תמיד,  ישראל.  לתקומת 
מלווה הליכה זו באמונה תמימה בצדקת דרכנו. איננו שואלים שאלות: לאן אנו הולכים? מה 
ליהודי  הצו  בתוקף  הולכים  אנו  בדרך?  נסבול  ייסורים  כמה  הולכים?  אנו  מי  עם  בדרך?  יהיה 
אבינו  לאברהם  נאמר  לא  מדוע  אראך“.  אשר  הארץ  אל  לך…  ”לך  אבינו.  אברהם  הראשון, 
בניו?  עם  יהיה  מה  הזה?  המסע  יארך  דורות  או  שנים  חודשים,  ימים,  כמה  ללכת?  עליו  לאן 
ממה  יותר  הלכנו  האם  מגיעים?  שואל: ”מתי  אינו  גם  אבינו  אברהם  יגיע?  סוף  כל  סוף  מתי 
ואין  הדרך  זו  בדרכו.  בטוח  במטרה,  דבק  תמימה,  באמונה  הולך  הוא  לא!  ללכת?“  שצריך 
בלתה! וכך אנו, בניו של אברהם אבינו, ממשיכי דרכו. אנחנו ממשיכים ללכת ואיננו שואלים 
שאלות. אנחנו בטוחים שעוד נגיע אל המנוחה והנחלה, כי לעולם לא תאבד תקוותנו להיות 

עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. 
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בפרשיותינו מופיע היהודי הראשון, אברהם אבינו, שממנו תצמח האומה הישראלית. אברהם 
וירא,  בפרשתנו,  ישראל.  ארץ  אראך“,  אשר  ”הארץ  אל  לנוע  אלוקית  פקודה  מקבל  אבינו 
מתגלה מידתו של אברהם אבינו כמכניס אורחים. מהי החשיבות להדגיש כבר בהתחלה את 

מידת החסד של אבי האומה? 
שעומדת  התורה  הבריאה.  קיום  יסוד  את  לנו  להציב  התורה  רוצה  בתחילתה,  שכבר  נראה 
את  התורה  מדגישה  בראשיתה,  כבר  חסד“.  ”תורת  כולה  היא  הישראלית  לאומה  להינתן 
מצוות החסד, כי זו המגמה של בריאת העולם ומגמתה של תורה. חסד הוא מסימניו של זרע 

אברהם: ”ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים“. 
של  בדרכו  ביטוי  לידי  באה  שהיא  כפי  כפשוטה,  החסד  מצוות  את  לקיים  כיום  נוכל  כיצד 
אברהם אבינו? היום, כשיש בכל מקום רשתות מזון, בתי מלון ואפשרות לקנות בכל תחנת 
דלק כוס קפה ומאפה, כיצד נקיים את מצוות הכנסת אורחים? ראשית, דברינו אינם מדויקים. 
אם רק נפקח את עינינו, נראה שהכנסת אורחים כפשוטה מצויה ונצרכת גם כיום. לפעמים 
לאדם  אין  שבהם  מצבים  יש  לשלם.  יכול  אינו  והוא  אדם  של  חשבונו  את  הגבילו  הבנקים 
קורת גג לישון והמקרר ריק וזועק... לפעמים אנשים חולים, תקועים בלילה וכד‘. חבר אמר 
לי שככל שהבתים גדולים ומפוארים יותר, כך מארחים בהם פחות וככל שהמכונית מפוארת 
יותר, כך לוקחים בה פחות טרמפים... (נקודה למחשבה). אך נראה שמלבד הדאגה לצרכיו 
הגשמיים של האחר, עשיית החסד מביאה לחיבור נפשי וחברתי עם הזולת. לפעמים האדם 
זקוק לחסד אחר. אף שלא חסר לו דבר מבחינה חומרית, הוא חש בדידות איומה וצמא לאוזן 
קשבת, למילה טובה, לחיוך... דברים אלה נכללים בהגדרה של חסד, כי כך דרכה של תורה 

ובסיס העולם. ”עולם חסד יבנה“. 

לעשות חסד כדרכו של אברהם אבינו
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סדום: רשעות ממלכתית

המילה ”סדום“ הפכה לסמל של רוע ואכזריות. התורה מעידה על אנשי סדום שהיו ”רעים 
היו ”רעים  סדום  אנשי  שכל  להאמין  קשה  עירם.  וחרבה  נענשו  כך  ועל  מאוד“  לה‘  וחטאים 
שהבעיה  אלא  להכללה?  הסיבה  מהי  כן,  ואם  בסדום“  אחד  ”צדיק  נמצא  ודאי  וחטאים“. 
המרכזית בסדום לא היתה השחיתות והרוע של  יחידים. בכל חברה נמצא אנשים המיטיבים 
חשבון  על  שהתעשרו  וחטאים“,  רעים  גם ”אנשים  יימצאו  חברה  בכל  וכמובן,  חסד  ומרבים 
היו  והרוע  שהרשעות  היתה  בסדום  הבעיה  אך  הפרט.  זכויות  את  ורמסו  בחברה  החלשים 
חוקיים. מערכת המשפט היתה מושחתת ולא היתה בה כל הבנה והכלה של העני, החלש 
ממשלת  של  רוב  בהצבעת  התקבלו  הסתם  ומן  מעוותים  היו  שנחקקו  החוקים  והמסכן. 
כל  ועוד  סדום  מדינת  מבקר  משפטיים,  יועצים  לחלוטין.  תקין  היה  החקיקה  תהליך  סדום. 
מיני מגלגלי עיניים בדקו ואישרו את חוקיותם של החוקים, אך העוול זעק לשמים! הכישלון 
היה מערכתי על-פי ערכי הצדק והטוב. מערכת משפט שאינה מסוגלת להסתכל במבט של 
והסדר  ”החוק  בשם  מנופפת  היא  ומעוותת.  מושחתת  משפט  מערכת  היא  ורחמים,  חסד 
הציבורי“ ומתייפייפת שהיא ”חוקית“, אך אוי ואבוי לחוקים שכאלה, חוקים שרומסים כל צד 
אנושי ומוסרי בחיים. אלוקים אינו יכול לסבול מציאות כזו ולכן הוא מחריב את סדום. ללמדנו 
שהעולם לא יוכל להמשיך כך! לא לחינם מצווה עלינו הנביא זכריה (ז‘, י‘) לנהוג בזהירות כלפי 
החלשים בחברה: ”ַאְלָמָנה ְוָיתֹום ֵּגר ְוָעִני ַאל ַּתֲעׁשֹקּו ְוָרַעת ִאיׁש ָאִחיו ַאל ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם“. 
ורק בתנאי זה מצווה הנביא על שמירת החוק: ”ּכֹה ָאַמר ה‘ ְצָבאֹות ֵלאמֹר ִמְׁשַּפט ֱאֶמת ְׁשפֹטּו 
ְוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ֲעׂשּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו“. כן, עד כמה שזה נשמע מוזר, כנראה יש ”משפט“, אך יש 
גם ”משפט אמת“, שנובע מחסד ורחמים. למדנו מטרגדיית סדום שאל לנו להיות ”חוקיים“ 

בלבד, אלא ”חוקיים“ מתוך חסד ורחמים.
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אין לי ארץ אחרת

כך שורר אהוד מנור ז“ל: ”אין לי ארץ אחרת גם אם אדמתי בוערת, רק מילה בעברית חודרת 
נקבל  בעז“ה  האחרונים.  בימים  התחושה  זו  רעב‘“.  בלב  כואב,  בגוף  נשמתי,  אל  עורקיי,  אל 
המכפלה  מערת  רכישת  על  נקרא  שרה.  חיי  השבוע,  פרשת  של  מקריאתה  עידוד  בשבת 
אשר בחברון ע“י אברהם אבינו, נתרגש ממאמציו הכבירים של אברהם אבינו לשלם על פיסת 
הקרקע, למרות שהובטחה לו הארץ, נגלה ביחד עם אברהם את האור שמאיר ממערה זו ואת 

הקשר העמוק בין מערת המכפלה שבה קבורים אבותינו ואמהותינו לבנים.

המאבק על הארץ נמשך דורות רבים. בכל גל של מלחמה, אינתיפאדה, התפרעויות, מהומות 
או כל מילה אחרת, מתגלה עומק הסכסוך והכאב על כך. שבוע קשה עברנו בפיגועי הדריסה 
והדקירה ברחובותיהם של ערי ישראל. במצב מורכב זה כולנו שואלים את השאלה שעמנו 
שואל מזה דורות רבים: מה יהיה? מה יהיה עתידנו בארץ הזאת? אמנם לטווח הארוך אין אנו 
מודאגים ואנו בטוחים בצדקתו רבת השנים של העם הזה, אך השאלה המתבקשת מהמצב 
ועמדנו  איומה  למתקפה  נחשפנו  כחודשיים  לפני  רק  שלנו.  העמידה  כוח  מבחן  היא  היום 
בכך, כולנו, בגבורה ובעוז. כך גם עכשיו אנו מחויבים להצליח במשבר הנוכחי ובעז“ה נצליח. 
הציונות  בתולדות  נוסף  פרק  וייכתב  התקדמות  תצמח  הנוכחי  מהמשבר  שגם  אנו  בטוחים 
והגבורה הישראלית. וכדבריו של אהוד מנור ז“ל בהמשך השיר: ”.כאן הוא ביתי. לא אשתוק, 
את  שתפקח  עד  באוזניה  כאן  ואשיר  לה  להזכיר  לה,  אוותר  לא  פניה.  את  שינתה  ארצי  כי 

עיניה.“ 
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ד“ש מסבא וסבתא

התורה בפרשתנו מרחיבה מאוד בענין מקום קבורתה של שרה אמנו. אברהם אבינו מתאמץ 
המסורת  לפי  ובה,  המכפלה  מערת  שנקראה  עפרון,  שבשדה  המערה  את  דווקא  לקנות 
היהודית, נקברו אבות ואמהות האומה, מלבד רחל אמנו, שנקברה על אם הדרך בבית לחם. 
יש אומרים שבמערה קבורים גם אדם וחווה. מדוע מתעקש אברהם על מקום זה? בספרים 
לדורות  אליו  יתחבר  ישראל  שעם  ביותר  הנכון  המקום  שזהו  חש  אבינו  שאברהם  נכתב 
שלנו,  וסבתא  מסבא  ד“ש  לנו  מוסרת  שרה  חיי  פרשה  ”חברון“.  המקום  נקרא  לחינם  ולא 
מאברהם ושרה. עיון בדרכו המיוחדת של אברהם אבינו ובדרכה של שרה מזכיר לנו מי אנחנו 
שעומד  רכים,  שורשים  בעל  תלוש  עץ  איננו  שלנו.  המיוחדים  השורשים  את  באנו,  ומהיכן 
האבות  של  המיוחדים  המים  מים,  פלגי  על  השתול  עץ  אנחנו  קטנה.  רוח  כל  בגלל  ליפול 
ישעיהו  בספר  ממקומו!  אותו  מזיזות  אינן  באות,  שבעולם  הרוחות  כל  שאפילו  והאמהות, 
יש ציווי להתבונן בדרכיהם  המיוחדות של האבות: ”...ַהִּביטּו ֶאל צּור ֻחַּצְבֶּתם ְוֶאל ַמֶּקֶבת ּבֹור 
ֻנַּקְרֶּתם: ַהִּביטּו ֶאל ַאְבָרָהם ֲאִביֶכם ְוֶאל ָׂשָרה ְּתחֹוֶלְלֶכם“. מה המיוחד באבות ובאמהות שלנו?

המיוחד בהם הוא שה‘ בחר בהם להיות תחילת דרכו של עם ישראל, הם היו בעלי תכונות יסוד 
קיומיות לדורות ולנצח. לכל אחד מצאצאיהם יש משהו מהם, חלק מהם. ובמילים אחרות: 
יש בנו ממש חלק מאבותינו ואמהותינו. לא לחינם אמרו חז“ל: ”מי שיש לו ג‘ דברים אלו הוא 
מבניו של אברהם אבינו: ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים“. אנו מחוברים לאבות ולאמהות לא 
רק בתורה ובמצוות, אלא ב-DNA הרוחני שלהם. אנו חלק ממנו. מתוך פרשת חיי שרה נדע 

מאין באנו ולאן אנו הולכים. 
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עשיו ויעקב: תאומים ממש לא זהים

גם השבוע אנו ממשיכים את המאבק בין עשיו ליעקב, בין הרע לטוב. מאבק שנמשך מאז 
המאבק  אבינו.  יצחק  אשת  אמנו,  רבקה  של  בקרבה  מתרוצצים  התאומים,  ויעקב,  שעשיו 
מתחיל, כפי שמתארת התורה, בכך שעשיו כולו אדמוני ויעקב אוחז בעקב אחיו. מאבק זה 
בין עשיו ליעקב אינו תלוי בדבר מסוים. אמנם אלוקים כבר מגלה לרבקה אמם את השוני 
המשמעותי בין שני הילדים: ”וּיֹאֶמר ה‘ ָלּה ְׁשֵני גֹוִים ְּבִבְטֵנ ּוְׁשֵני ְלֻאִּמים ִמֵּמַעִי ִיָּפֵרדּו...“ יש 
”ממעיך  המילים  את  מסביר  רש“י  וסבוכים.  גדולים  לענפים  ויתפשטו  שילכו  שורשים  כאן 
בתוך  מקומית  מחלוקת  כאן  אין  לתומו“.  וזה  לרשעו  זה  נפרדים  הם  המעיים  ”מן  יפרדו“: 

הרחם, אלא מלחמת קיום עולמית. אם זה כאן, זה לא כאן וכן הפוך: כשזה קם, זה נופל. 

המאבק  את  מסביר  סולובייצ‘יק   הרב  סוף?  פעם  לו  יהיה  והאם  זה  מאבק  של  פשרו  מה 
של עשיו עם יעקב: ”ויאבק איש עמו עד עלות השחר – גם בזה הוא סימן לבנים דלא ינצלו 

ממלחמתו של עשיו וקטרוגו עד שיעלה השחר והוא ביאת המשיח...“. 

אנו מאמינים שהעולם מתקדם ומתפתח ובכוחם של כוחות הרשע בעולם לגלות אצל עם 
ישראל כוחות של טוב, יצירה ואחווה. עוד נכונה לנו דרך ארוכה עד עלות השחר וחיסולו של 
ובכך  ותקווה  חסד  ושלום,  אחווה  בעולם,  וטוב  אור  להגביר  נוכל  בינתיים  אך  בעולם,  הרשע 

תנקדם את תיקונו של עולם ונכריע את כוחות הרשע שקיימים עדיין בעולמנו. 
דו
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תפילה? שמור על קשר...

התורה מספרת לנו בפרשת השבוע על כאבה הגדול של רבקה אמנו, אשת יעקב, שאינה 
בכך  פותחת  פרשתנו  המיוחל.  ההריון  מגיע  רבים,  ותחנונים  תפילות  אחרי  ללדת.  מצליחה 
מעלה  לכאורה  תאומים.  להם  ונולדים  תפילתו  את  שמע  ה‘  רבות.  מהתפלל  אבינו  שיצחק 
סיפור זה תמיהה. הרי אבותינו ואמהותינו היו צדיקים וצדיקות ומדוע אלוקים מונע מהם פרי 

בטן? מדוע צריך להגיע למצב של תפילות ותחנונים כדי שאלוקים יענה למבוקשם?
שרבקה  ולספר  להקדים  היה  ראוי  חריג.  הוא  הפסוקים  סדר  שאלתנו.  על  עונה  בחיי  רבנו 
היתה עקרה, אחר כך יצחק מתפלל ואחר כך שומע אלוקים לתפילתו. מדוע התחילה התורה 
לספר דווקא על התפילה? רבנו בחיי עונה על כך: ”יתכן לומר שהקדים העיקר, ולמדנו שאין 
הכוונה שתהיה העקרות סיבת התפלה שאם כן הסיבה עיקר והתפלה טפל לה, אבל הכוונה 
לשון הכתוב כי התפלה סיבת העקרות, ולומר לך שלא נתעקרה אלא כדי שיתפללו שניהם 
העקרות  בא  שבשבילה  הראשונה  והסיבה  העיקר  שהיא  התפלה  הקדים  לפיכך  הדבר,  על 
לא  התפילה  לתפילה.  ביחס  תפיסתנו  את  משנה  חז“ל,  בעקבות  בחיי,  רבנו  אמנו“.  לרבקה 
נועדה לפתור את בעיותינו ומצוקותינו. היא דבר נשגב של קשר אלוקי, של יחסי אמון בינינו 
צורך  לנו  יש  בתפילה,  צורך  לנו  יש  הפוך:  הוא  הסדר  לכן  ויראה.  אהבה  יחסי  הא-לוה,  לבין 
הגדול  בחסדו  הא-לוה,  ולכן  זה  קשר  שוכחים  אנו  לפעמים  אך  הא-לוה,  עם  תמידי  בקשר 
עלינו, מגלגל לנו סיבות כדי שנחדש את הקשר בינינו באמצעות התפילה. כשם שיחסי הורים 
וילדים אינם מתמצים רק בכך שההורים מספקים את מבוקשם וצרכיהם של הילדים, אלא 
יש קשר עמוק בינינו לבין ילדינו, המתמצה באהבה וחיבור נפשי, כך ויותר הקשר בינינו לבין 

הא-לוה. לכן לימדה אותנו תפילתם של האבות והאמהות את מהותה וכוחה של התפילה.  
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גם כשקשה: ממשיכים לחלום

מדע החלומות חקר ומצא שכל אדם חולם, כולל תינוקות. אנו חולמים בין חמישה לשמונה 
חלומות בלילה ואת רוב החלומות איננו זוכרים. חכמים לימדו אותנו שהחלומות הם בדרך 
כלל סביב מחשבות ופעולות שאדם חווה במשך היום. האדם חולם את חלומותיו בהתאם 

לתת-מודע שלו. 

ומלאכי  בארץ  המוצב  סולם  רואה  הוא  שבו  אבינו,  יעקב  של  חלומו  על  מסופר  בפרשתנו 
ולהקים  עליו  לשמור  הבטחה  אלוקית,  התגלות  מופיעה  ואז  בו.  ויורדים  עולים  אלוקים 

מצאצאיו את עם ישראל.

מדהים כיצד יעקב אבינו, הבורח מפני אחיו עשיו, הולך אל הלא נודע. מה יהיה עליו כעת? 
הוא עזב את אביו ואמו והולך לקראת עתיד שאינו ברור. במצב מדוכדך זה, חולם יעקב חלום 
על  ושמירה  חם  אוכל  שינה,  למקום  הדאגה  סביב  יהיה  שחלומו  מצפים  היינו  מאוד.  מיוחד 
בטחונו האישי, אבל הוא חולם דווקא על דברים גדולים, על התקווה הגדולה ומדלג על קשיי 
הארץ  לגבי  הבטחה  וחזון,  רוח  מלאי  חדשים,  לחיים  תקווה  ליעקב  נותן  החלום  היום-יום. 
ובטחונו בכל מצב: ”הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך... ושמרתיך בכל אשר 

תלך“.

נראה שזה כוחו של חלום. גם אם אתה מרגיש ב“ארץ“, במקום הנחות, במצב של קשיים, 
תתקע  אל  ולהתרענן.  להתחדש  ולתקן,  לשפר  ולהתעלות,  לעלות  בגדול,  לחלום  תמשיך 

ב“ארץ“. שאף וחלום על התקדמות, כי השמיים הם הגבול. 
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אשרי אדם מפחד תמיד 

מי מאתנו לא חווה את חווית הפחד? לפעמים מעל צוק גבוה באמצע טיול, לפעמים בחושך, 
בשעת לילה מאוחרת, לפעמים בגלל מלחמות ואסונות ולפעמים אפילו מעכבר קטן...

וכל  שעשיו  לו  ואומרים  ליעקב  באים  חייו.  על  המאיים  עשיו,  אחיו  מפני  בורח  אבינו  יעקב 
גם  האם  לו‘.  וייצר  יעקב  ’ויירא  התורה:  מעידה  כאן  אליו.  מתקרבים  מלחמה,  גיבורי  מחנהו, 
מפחיד.  באמת  הדבר  לכאורה,  עשיו?  עם  הפגישה  לפני  הפחד  חווית  את  חווה  אבינו  יעקב 
אך  לפחד,  טבעי  כזה  במצב  ציד.  יודע  שדה  איש  עשיו,  מול  אוהלים,  יושב  תם  איש  יעקב, 
מצד שני, יעקב אבינו קיבל הבטחה מפורשת מאלוקים שישמור אותו בכל אשר ילך. איך זה 

שקדוש עליון כיעקב אבינו מפחד מבשר ודם כעשיו?

בציון  ”פחדו  נאמר:  השלילי  הפחד  על  שלילי.  ופחד  חיובי  פחד   - בעולם  פחד  סוגי  שני  יש 
חטאים“. זהו פחד משתק. אדם שאינו נמצא בבריאות נפשית מוחלטת - פוחד. אך יש פחד 
חיובי, פחד הגורם לאדם לפעול ולתקן, להשתדל ולהישמר ועל זה נאמר ”אשרי אדם מפחד 
תמיד“. לדוגמה, יש נהג שפוחד מתאונות ופחד זה משתק אותו ומגביר את עצביו עד שהוא 
באמת גורם לעצמו, חלילה, תאונה. לעומתו יש נהג שני, שגם הוא פוחד מתאונות, אך הפחד 

גורם לו לנסוע בזהירות, לציית לחוקי התנועה ולבדוק את תקינות רכבו. זהו פחד חיובי. 

חז“ל ייחסו ליעקב אבינו פחד מהסוג החיובי. הוא פוחד וירא, אך ממי הוא ירא? מאלוקים! 
רואה  הוא  ולהשתנות.  להשתפר  רוצה  והוא  מאלוקים  לעזרה  ראוי  אינו  שמא  חושש  יעקב 
במפגש עם עשיו הזדמנות לשינוי חיובי, לביטחון בה‘. ”ישראל בטח בה‘ עזרם ומגינם הוא“.   
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לא לפחד כלל!

המשפט  את  ולשמוע  בעליו  עם  המטייל  אימתני  כלב  עם  להיפגש  הזוי  לי  נראה  תמיד 
המעצבן: ”אל תפחד, הוא לא עושה כלום....“ לא! אני מפחד כשאני רואה את הכלב וממש 
איני רוצה שתוכיח לי שהוא לא עושה כלום... מהו הפחד והאם ניתן להתגבר עליו? בפרשתנו 
מעידה התורה על יעקב אבינו שהוא פוחד מעשיו אחיו המבקש להורגו. היה קשה לחכמים 
לקבל שיעקב אבינו פחד והם אכן תמהים. מי שראה מראות אלוקים בחלומו וקיבל הבטחה 
משמיים לשמרו בכל דרכיו וששמירה זו לא תיפסק לעולם, לא יתכן שיפחד. נראה שבאמת 
הפחד ביסודו אינו שלילי ויש להבדיל בין פחד המביא לידי עשייה והתקדמות, לבין פחד הגורם 
לבריחה ולשיתוק. פחד מופרז נובע מעודף דמיונות והוא משבית את כל חדוות חיינו ואת כל 
מפעל החיים. הרב קוק כתב על סוג זה של פחד שהוא ”נוטל את זיו החיים של האדם... אין 
דבר רע ואכזרי בעולם דומה לו. הוא מגדיל את כל הרעות יותר באין ערוך ממה שהם... הוא 
יאיים על האדם, שלא יעשה כל דבר לישועתו, שלא ינקוף אצבע להצלתו...“ במקום להתגבר, 
לפרוץ קדימה, להתרומם ולרומם את המציאות, מידת הפחד המופרז מחלישה את האדם 
ומרפה את כוחו. יעקב אבינו אינו פוחד את הפחד המשתק, הדמיוני, אלא  נערך מיד לקראת 
עשיו בדורון, תפילה ומלחמה. הוא אינו מוותר, אינו מסתגר ואינו נכנע, אלא נאזר גבורה. כך 
בארץ  חיינו  את  נמשיך  עלינו.  ידם  את  המניפים  כל  מול  להתגבר  יעקב,  של  בניו  על  עלינו, 
הזאת. שום סכין ושום מחבל לא יצליחו להכניע את נצח ישראל וההבטחה האלוקית תעמוד 
לנו: ”והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אל האדמה הזאת כי לא אעזבך 

עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך“.
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כוחו של החינוך בבית

לא הרבה זכו לתוספת ”צדיק“ לשמם. יוסף זכה לצירוף זה. התורה בפרשתנו מספרת עליו 
שעמד בפני ניסיון נורא בפיתוי מצד אשתו של שר בכיר בבית פרעה. חכמים ייחסו את הניסיון 
שאלוקים העמיד בו את יוסף להתנהגותו. יוסף, שהיה יפה תואר ויפה מראה, התחיל לסלסל 
בשערו... מעמדו הרם וגדולתו הביאו את יוסף לכך ששם לב יותר מדי למראהו החיצוני ומכאן 

היתה הדרך קצרה, חלילה, לחטא. עבירה גוררת עבירה.

ובכל זאת, מה מנע מיוסף לחטוא? המדרש מפתיע אותנו ואומר שבכניסתו לבית פוטיפר 
דמיין יוסף שהוא רואה בחלון את דמות הוריו, יעקב ורחל, המזהירים אותו שלעתיד לבוא הוא 
לא ייכתב באפוד, בגד שהכהן לבש על לוח ליבו. מדוע דווקא כעת חושב יוסף על הוריו ומה 

הקשר לבגדי הכהונה של הכהן הגדול? 

אלא לימדונו חכמים שמה שעומד לאדם בשעת מבחן, הוא החינוך השורשי שקיבל בבית 
החינוך  את  וליישם  בניסיון  לעמוד  ביכולתו  מתבטא  מבחן  בשעת  העמידה  חוזק  מהוריו. 
משמעות  יש  מבחן  בשעת  הוריו.  של  השגחתם  תחת  נמצא  אינו  הוא  כאשר  גם  שקיבל 
לדברים שדיברו אתו בבית וליסודות החינוך שעליהם גדל. בביתו של יעקב אבינו דיברו על 
שואל  ומוסר?  ערכים  של  לעולם  שותף  להיות  רוצה  אינך  האם  ערך.  ובעלי  גבוהים  דברים 
יעקב את יוסף. האם אתה רוצה לאבד את כל שליחותך ומגמתך בגלל תאווה חולפת? האם 
תחליף חיי עולם בחיי שעה? האם נתת את דעתך לתוצאות המעשה שאתה עומד לעשות? 
זאת כוונתם של חז“ל באמרם ש“דמות דיוקנם של אביו ואמו נראתה לו“ וזה מה שעומד לו 

לאדם בשעת מבחן. 
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מריבות בתוך המשפחה

אם היינו נדרשים לכתוב בשיעור עברית חיבור על המשפחה האידיאלית, מן הסתם לא היינו 
כותבים על משפחתו של יעקב אבינו והיחסים בין האחים. כבר מההתחלה הסיפור לא נשמע 
טוב. התורה מעידה על ”אלה תולדות יעקב“ ומיד כתוב: ”יוסף... היה רועה את אחיו בצאן... 
ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם“. האם רק יוסף הוא ”תולדות יעקב“? האם יוסף, הקטן 
כך  רעה?  דיבתם  את  מביא  יוסף  ולמה  בצאן?  אחיו  את  לרעות  שאמור  זה  הוא  שבאחים, 
נוהגים בין אחים? ותמוהה אהבתו של יעקב אבינו ליוסף מכל בניו כי ”בן זקונים הוא לו“. ולמה 
אחווה,  הוסיפו  לא  למצרים  ומכירתו  המוזרים  חלומותיו  גם  פסים?  כתונת  ליוסף  רק  להכין 
שלום ורעות. חכמים אמנם לא ראו בחיוב התנהלות זו ולמדו מכך שאסור לאדם להפלות 
בין בניו, אך יש סוף טוב לקשר בין האחים. בזמן אמת, כאשר יבואו להיפרד מיעקב אביהם 
בסוף ימיו, יאמרו כולם: ”שמע ישראל ה‘ אלוקינו ה‘ אחד. כשם שאין לך בלבך אלא אחד, כך 
אין בלבנו אלא אחד.“ התורה מספרת לנו דברים כהווייתם ואינה מחפה על בית יעקב, אך 
למרות כל הקשיים והסיבוכים שבדרך, התגברו האחים על הקשיים בכוח האמונה להקים את 
בייעודם,  בתפקידם,  שונים  מזה.  זה  האחים  הם  שונים  אמנם  ניצחה.  והאחדות  ישראל  בית 
בתכונותיהם ובשאיפותיהם, אך המכנה המשותף של המשפחה הוא המטרה, הייעוד והחיבור 
למשפחה. אחדות ולא אחידות. בית יעקב הוא גם עם ישראל ולמדנו שלא רק בבית הפרטי, 
אלא גם באומה בכללה יש צורך חיוני בכושר הכלה של אח את רעהו וציבור את משנהו. דבר 
זה נלמד בבית משפחת יעקב בדרך הקשה והכואבת ואף אנו נלמד את הנדרש מאתנו בתוך 
המשפחה הביולוגית שלנו ובתוך משפחת בית ישראל. נדע לשמר את אחדותנו ועדיין נשאר 
ייחודיים בתכונותיו של כל אחד ואחד, אך המגמה כולה צריכה להיות מחוברת ל“אין בלבנו 

אלא אחד“.
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לחיות מתוך משבר

לא תמיד אחרי משבר, ודאי לא משבר של אובדן, רואים ומרגישים את דברי חז“ל: ”כל מה 
שעושה הקב“ה הוא לטובה“. לסיפור מכירת יוסף (כאשר יעקב אביו חשב שנטרף ע“י חיה 
רעה), יש סוף טוב. כשסיפרו האחים ליעקב אביהם את הבשורה המשמחת שיוסף חי הוא 
לא האמין להם בתחילה והשתכנע רק אחרי שראה את העגלות שהביאו ממצרים. מספרת 
לנו התורה: ”וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אתו ותחי רוח יעקב אביהם“ מה היה 

בעגלות שהחיה את רוחו של יעקב אבינו?

רש“י מבאר שהיה כאן סימן מצידו של יוסף, משום שהלימוד המשותף האחרון שבין יעקב 
כאשר  העיר  אנשי  שמביאים  קורבן  היא  ערופה  עגלה  ערופה“.  ”עגלה  בפרשת  היה  ליוסף 
נמצא אדם מת בקרבת עירם ולא נודע מי רצחו. ולמה מובא קרבן זה? חז“ל אומרים שזוהי 
מה  אותו,  ליוו  לא  ואף  מזון  לו  נתנו  לא  העיר  ותושבי  לעיר  בא  שאדם  שיתכן  כך  על  כפרה 
”כל  מאיר:  רבי  משום  יוחנן  רבי  שאמר  כפי  ליווי,  מצוות  בעניין  החמירו  חז“ל  למותו.  שגרם 
בין  חיבור  יוצר  הליווי  שרעיון  מבאר  המהר“ל  דמים“.  שופך  כאילו   – ומתלווה  מלווה  שאינו 
האדם לשאר ישראל וחיבור זה משמר אותו. נראה לומר שכאשר ראה יעקב את העגלות, 
הוא הבין שסיבת היעלמותו של יוסף אינה חוסר ליווי שהרי יוסף ממשיך את החיבור, הדאגה 
אלוקית  היא  היעלמותו  שסיבת  אבינו  יעקב  הסיק  כך  אם  ישראל.  לכלל  שלו  והשליחות 

ומתגלה עכשו שהכל היה לטובה ולכן ”ותחי רוח יעקב אביהם“.
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לא הכל טוב, אבל הכל לטובה

לנו  והתברר  הזמן  ארך  ולא  נשמתנו  עמקי  עד  שהתאכזבנו  בחיים  לנו  יוצא  פעמים  כמה 
ש‘אכזבה‘ זו היא הדבר הטוב ביותר שקרה לנו... פוטרנו מהעבודה, החמצנו הזדמנות עסקית, 
ולכלל.  לפרט  שכאלה  רבות  דוגמאות  ועוד  טוב,  רק  לנו  עשה  שזה  והתברר  מחבר  נפרדנו 
בפרשתנו יש דוגמא טובה לענין. מכירת יוסף ע“י אחיו והסוף הטוב שהוא הופך להיות מלך 
על המצרים, מציל את העולם כולו, כולל את אביו ואחיו מחרפת רעב. מתוודע יוסף לאחיו 
ואחרי המבוכה והבהלה של האחים, מרגיע אותם יוסף כי תוצאת המכירה היתה טובה. אך 
מנגד יוסף מדגיש בדבריו את עצם המכירה, מדוע מדגיש זאת? אם מדובר בדברי פיוס היה 

עליו להסתירה ולהדגיש רק את התוצאה החיובית שיצאה מכל הסיפור? 

של  הגלוי  הצד  את  יש  ואלוקית,  אנושית  כפולה:  הסתכלות  יש  בעולם  אותנו  הקורות  לכל 
מהלכי האדם ויש את הצד הנסתר שהוא תוצאת הדברים. אין אנו פטורים מאחריותנו בצד 
המעשי ואנו חייבים להשתדל בכל כוחנו בפעולות חיוביות ולהתרחק מפעולות שליליות גם 
אם בסוף יצא מהם דבר חיובי. מאידך ברור שהמבט הנסתר, האלוקי מכוון את כל המהלכים 
לטובה, ללא יוצא מן הכלל, גם הנגלים וגם הנסתרים, גם הכשלונות וגם ההצלחות. גם החיובי 
וגם השלילי. כל דבר מקדם את הטוב שבמציאות. יוסף הצדיק, מניח את יסוד ההסתכלות 
על אחריות מעשינו לכל הדורות, האחריות, ההשתדלות והמאמץ למען תיקון האדם ותיקון 
העולם חייב להיות חיובי. לכן מדגיש יוסף בפני האחים את ענין המכירה והאחריות על המעשה 
החמור הזה מצד אחיו, למרות שבסוף יצאה המכירה לטובה אך הם פעלו שלא כהוגן. מאידך 
מלמד אותנו יוסף שכל מהלך בחיינו מקדם אותנו באופן פרטי ובאופן ציבורי לטובת האדם 
ולטובת העולם. וכמו שהלחין ושר הזמר אודי דוידי: ’אז בואו נעוף גבוה יותר אומרים שבסוף 

הכל מסתדר, לא הכל טוב, אבל הכל לטובה‘.
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הצדק צריך גם להיראות

בפרשתנו, הפרשה האחרונה בחומש בראשית, נראה שהכל אידיאלי במשפחתו של יעקב 
אבינו. יעקב אבינו כבר זקן וחולה ומתכנן את פרידתו וברכתו לבניו ולנכדיו, אך כאשר מתבוננים 

בדברים לעומקם, נגלה דברים מוזרים ביחסים המשפחתיים בביתו של יעקב אבינו.
כשבניו של יוסף, נכדיו של יעקב, מגיעים לקבל את ברכתו, שואל הסבא: ”מי אלה?“ הסבא 
אינו מכיר את נכדיו... מוזר הדבר - זה 17 שנים שיעקב אבינו נמצא במצרים ועדיין לא נפגש 
עם נכדיו. יותר מכך, מסתבר שגם יוסף, בנו של יעקב אבינו, נמנע מלהיפגש עמו ביחידות. 

האם כך מתנהגים לאבא? לסבא?
אלא חז“ל עמדו על שאלותינו אלה ולמדו מכך מסקנה מרחיקת לכת: למען השלום מותר 
לשנות ואף לשקר... זו אמנם מסקנה טעונה ובעייתית מאוד, כי הרי אנו גם מצווים להתרחק 
מדבר שקר, אך למען השלום מותר לשנות. יוסף רצה למנוע עוגמת נפש מאחיו. הוא לא 
רצה שאביו יידע על סיפור המכירה המכוער של אחיו ולכן נמנע מפגישה בארבע עיניים עם 

אביו ומנע את הבאת בניו לסבא.
כנראה  אך  טובות,  שלנו  והכוונות  ובאמת  ביושר  פועלים  אנו  בחיינו  פעמים  שהרבה  למדנו 
מתפללים  אנו  לחינם  לא  להיראות.  גם  והיושר  הצדק  על  טובות.  אישיות  בכוונות  די  שאין 

שנמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. בעיני אלוקים לבד כנראה שזה אינו מספיק... חי
וי
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מה שרואים מכאן לא רואים משם

עלינו...  לא  אחר  דבר  כל  או  טראומתי  אירוע  שחווינו,  שמשבר  מגלים  אנו  בחיינו  אחת  לא 
אשר בזמנו התייחסנו אליו כאל משבר משמעותי שלא נצליח לקום ממנו לאחר זמן התברר 
שדווקא משבר זה הביא לצמיחה גדולה, נכון שלא תמיד רואים זאת מיד ויש אף פעמים שלא 
שבאמת  ולהאמין  לראות  הוא  יוכל  אמוניות‘  ’משקפיים  לו  שיש  אדם  אך  בכלל  זאת  רואים 

הכל לטובה.

בפרשתנו, במפגש הטעון בין יוסף לאחיו שמכרו אותו, אומר להם יוסף: ’אתם חשבתם עלי 
רעה א-להים חשבה לטובה למען עשה כיום הזה להחיות עם רב‘. אתם אמנם חשבתם עלי 
רעה אך מכל הרעה הזו הצמיח אלוקים ישועה גדולה והנה אני מלך על מצרים והצלתי אתכם 
ואת העולם כולו מחרפת רעב. לכאורה מה מנחם אותם יוסף באמירה זו של ’אלוקים חשבה 
אחיהם  את  שמכרו  השבטים,  של  מעשיהם  חומרת  את  למעט  בכדי  בה  אין  הרי  לטובה‘, 
הקטן על לא עמל בכפיו ואמרו לאביהם שחיה רעה אכלה אותו? אלא נראה שיש כאן שני 
העניינים  התנהלות  של  והטבעי  האנושי  המסלול  את  יש  ומנוגדים.  שונים  חשיבה  מסלולי 
הטבעית הנראית לעינינו ויש מצד שני את המסלול האלוקי כיצד הוא מנהל את עולמו. יש 
פעילות  ומהלך  בעולם  והאומה  האדם  של  הפעילות  מהלך  בעולם,  מקבילים  מהלכים  שני 
של אלוקים בעולם. ריבונו של עולם רוצה שנפעל, רוצה שנקדם. אך אנו צריכים תמיד לזכור 
שמשמעות פעילותנו היא דווקא מתוך הראיה שריבונו של עולם הוא זה שמכוון ומנהל את 
ימים,  בתוך  החיובית  האלוקית  המגמה  את  לראות  יכולים  אנו  לפעמים  חיינו.  ואת  העולם 
חודשים, שנים, דורות ולפעמים גם לא זוכים לראות זאת, אך וודאי שהסתכלות באופן זה על 

המהלכים מוסיפה לנו כוח ואמונה. ’מה שרואים מכאן לא רואים משם‘.
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זהירות: פצצה מתקתקת...

כיצד יתכן שבן יקר ואהוב אינו מתגעגע לאביו? בסיפור מכירת יוסף עולה תמיהה: כיצד, לאחר 
מרכבתו  את  לוקח  אינו  הוא  מוחלט,  ניתוק  של  שנים  אחרי  במצרים  לאחיו  מתגלה  שיוסף 
המלכותית ודוהר ליעקב אביו כדי לפגוש אותו? הוא מעדיף שיעקב אביו יגיע אליו וגם כאשר 
יעקב מגיע למצרים, יוסף אינו נפגש עם אביו ביחידות. אומרים חז“ל: יוסף חשש להלשין על 
אחיו ולספר ליעקב אביו את דבר מכירתו למצרים. לשמירת הסוד היתה מטרה: לא לפגוע 
באחים! יוסף לימדנו את כוח שמירת הלשון. מכיוון שכל הסיפור כבר אינו רלוונטי, לכן אין מה 
לספר אותו כעת. התורה אינה נמנעת מלספר לנו סיפורים, גם אם הם קשים ולא נעימים, אך 
רק בתנאי שיש בהם תועלת, כדי למנוע עוולה והשחתה עתידית או כדי שנוכל ללמוד מהם.

שלנו,  בעידן  ואחיו  יוסף  של  הפרשייה  כל  נראית  היתה  כיצד  בליבי  מהרהר  אני  לפעמים 
עידן הפייסבוק, הווטסאפ, הטוויטר ועוד. הרי מיד היה מישהו כותב פוסט על קניית העבד 
העברי היפה והחכם. אחר כך היה אחר מגיב: ”איזו חוצפה! איפה זכויות האדם?“ אחר היה 
נפתחת  היתה  כך  בשערו.  מסלסל  נער  של  דמיונית  תמונה  שלו  הפייסבוק  קיר  על  תולה 
על  ציוץ  לרשת  עולה  היה  פוטיפר  לבית  המצרי  ומהכלא  יוסף“‘  ”מעריצי  בווטסאפ:  קבוצה 
פייס),  לו  (שאין  אבינו  ליעקב  מספר  ומישהו  במצרים  לשלטון  עולה  יוסף  מינית“.  ”הטרדה 
שראה בפייסבוק שיש במצרים נער עברי בשם יוסף. המשיכו בעצמכם לגלגל את הסיפור כיד 
דמיונכם... כמה תלאות, אסונות, כעסים וצרות יכלו להיות? נכון, אולי גם דברים טובים יכלו 
לצאת מהסיפור, אך למדנו מהתנהלותו של יוסף הצדיק כמה זהירות צריכה להיות בשמירת 
הלשון. כמה דיבורים יכולים להיות מסוכנים והרסניים. לא לחינם כבר נאמר: ”מוות וחיים ביד 
הלשון“ וכעת, בעידן שלנו, אפשר להוסיף: ”מוות וחיים ביד המקלדת“, או כמו בכותרת שלנו: 

”זהירות: פצצה מתקתקת!“. 
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בעזרת ה‘ או בעזרת השם?

בסימן טוב נתחיל בשבת לקרוא בפרשת השבוע את החומש השני, חומש שמות, הפותח 
שמותיהם  פירוט  של  החשיבות  מהי  למצרים.  היורדים  ישראל  בני  של  שמותיהם  בפירוט 

ובכלל, מהי החשיבות שיש לשמו של אדם?
בני  את  גדולה  כמעלה  וציינו  לו  נתנו  אדם  של  שהוריו  לשם  רבה  חשיבות  ייחסו  חכמים 
את  שינו  ולא  המצריים  מהשמות  הושפעו  לא  זאת  ובכל  שנים   210 במצרים  שגרו  ישראל, 

שמם המקורי.
וביארו חכמים שחכמי מצרים ידעו היטב עד כמה עצום הוא תוקף השם של אדם, עד כמה 
חזק הוא החיבור שיש בין השם למהות האדם ועד כמה גדולה ההשפעה שיש לאדם מכוח 

שמו. לכן ניסו לשדל את ישראל לשנות את שמם, אך לא הצליחו.
מובא בשם האר“י ז“ל: ’שכל השמות שבעולם אינם במקרה כמו שחושבים הבריות שאביו 
ענין  מה  לפניו  שגלוי  יתברך,  מאתו  בהסכמה  הכל  אלא  טעם  שום  בלי  במקרה  כן  לו  קורא 
האיש הזה ופעולתו כן מזדמן בפה אביו לקוראו בשם...“ למדנו ששם שניתן לאדם ע“י הוריו 
יש בו משמעות ומעין נבואה קטנה, שנכנסת להוריו של אדם בשעת מתן השם. יש אנשים 
עם  התייעצות  בעקבות  זאת  עושים  הם  לעיתים  הפרטי.  שמם  את  להחליף  שמתפתים 
”מומחים“,  לפעמים מתוך מצוקה ולפעמים אינם מרגישים שהם ”מחוברים“ לשם שהוריהם 
נתנו להם. יש שתולים את חוסר הצלחתם או חוסר מזלם בכך שיש להם שם כזה או אחר, 
אך עלינו לדעת שאל לנו להקל ראש בהחלפת שמות. רק במקרים חריגים מאוד ובהתייעצות 
עם גדולי תורה אמתיים ניתן להוסיף שם ובמקרים חריגים מאוד לשנות את השם. והעיקר 
ומעשיך  יקרבוך  מעשיו. ”מעשיך  לפי  נדון  אדם  אלוקיך“.  ה‘  עם  תהיה  הוא: ”תמים  ביהדות 
ולא  ה‘  ”בעזרת  נאמר:  זה  ועל  במעשיו  אלא  בשמו,  מצבו  את  לתלות  לאדם  אל  ירחקוך“. 

בעזרת השם“...
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מנהיג רועה צאן

יש משטרים שבהם המלוכה עוברת בירושה, מדינות שמונהגות ע“י החזק והכוחני ומדינות 
השיטות  לכל  המשותף  העם.  ע“י  נבחרים  והמנהיגים  שולטת  הדמוקרטיה  דווקא  שבהן 

השלטוניות הוא שלא התכונות האישיות של המנהיג קובעות האם יהיה מנהיג.

בפרשתנו מתגלה המנהיג ההיסטורי של עם ישראל, משה רבנו. עוד בטרם נהיינו לעם, בעת 
שהתנהלנו כשבטים ויחידים, הפך משה רבנו למנהיגנו. אדם אנונימי מקבל גילוי אלוקי בסנה 
דווקא  נבחר  מדוע  ממצרים.  ישראל  בני  את  להוציא  האלוקית:  לשליחות  מתבקש  הוא  ובו 

משה רבנו לשליחות המשמעותית הזו?

הוא קריירה בתחום  זו ובכלל להיות מנהיג בישראל  נראה שתנאי הסף להתקבל למשימה 
רעיית הצאן! לא פחות ולא יותר. רועה נאמן הוא זה שראוי לרעות את עם ישראל. וכל כך 

למה?

מיוחדת.  שיטה  היתה  למשה  הצאן.  ברעיית  רבנו  משה  את  בחן  שאלוקים  מובא  במדרש 
השיניים  בעלי  הצאן,  זקני  את  למרעה  הוציא  ראשית,  כלכלי“.  ב“צדק  הצאן  את  האכיל  הוא 
החלשות, לאחר מכן את הקטנים, ולבסוף את הצעירים בעלי השיניים החזקות. הגדיל משה 
מלמדת  זו  התנהגות  לעדר.  והחזירו  כתפו  על  הרכיבו  במדבר,  תועה  גדי  אחר  כשרץ  רבנו 
על משה רבנו, שאינו מנהיג ”כלל“ באופן שווה, אלא יורד לתכונות הפרט עד היחיד, הקטן 
והחלש. מתגלה כאן רגישות מיוחדת לכל אחד ואחד, בלי לדלג ובלי לרמוס שום קבוצה או 
שום פרט. חמלה וחסד ל-כ-ו-ל-ם. מעלה זו היא התכונה היסודית של מנהיג בישראל ולכן 
משה ראוי להנהיג: ”יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם כך, חייך אתה תרעה את צאני 
ישראל“. ברעיית הצאן במדבר יש משהו אמיתי, ללא תקשורת וללא כבוד. ברעיית הצאן אין 

”פוזות“. אתה חייב להיות מסור ואמיתי בדברים הגדולים ולא פחות מכך בדברים הקטנים.
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להציב מטרה לחיים

אנחנו אוהבים מאוד לחיות ושמחים שהחיים ניתנו לנו במתנה. החיים, מטבעם, מזמנים לנו 
רגעי אושר ושמחה, סיפוק ועשייה, אך לפעמים, וכנראה לא חסרים כאלה, יש גם רגעי אכזבה 

ויאוש, קושי ומרירות. כיצד עלינו להתמודד עם קשיים אלה?

הפרשה  בסוף  בפרשיותינו.  רבנו  משה  עם  אלוקים  של  מהתנהלותו  ללמוד  שנוכל  נראה 
הקודמת מקבל משה רבנו שליחות אלוקית - לפנות לפרעה מלך מצרים, לשחרר את בני 
ישראל מעבודת פרך ולהובילם לארץ ישראל. השליחות נראית בלתי אפשרית: לשחרר עם 
לבקשת  השליחות  מטרת  את  לצמצם  משה  מנסה  לכן  הנוקשה?  המצרי  מהשלטון  שלם 
חופשה של שלושה ימים. לבסוף נכשלת השליחות ומשה מתאכזב עמוקות, מכיוון שפרעה 

מחמיר את תנאי העבדות של בני ישראל. זו אכזבה קשה למנהיג בתחילת דרכו. 

בתחילת פרשתנו נגלה אלוקים למשה רבנו שנית ומנסה לשלוח את משה לשליחות נוספת 
לפרעה, אך ריבונו של עולם מקדים ומספר למשה על החזון הגדול של עם ישראל, הייעוד 
שבבחירת האבות להקים את עם ישראל ולהביאו לארץ ישראל. רק אחר כך מבקש אלוקים 
צורך  היה  מה  לשם  ממצרים.  ישראל  בני  את  שיוציא  ממנו  ולבקש  לפרעה  לגשת  ממשה 
בהקדמה היסטורית זו? וכי משה רבנו לא ידע אותה? אלא למדנו כלל גדול וחשוב בחיינו: 
כאשר אנו עומדים בפני משבר, ייאוש או קושי ואכזבה, נעמיד ונזכיר את מטרתנו בחיים, נציב 
מחדש לנגד עינינו כמה רב הטוב בעולמנו על הרע, כיצד מכל משבר יכולה לצמוח התקדמות 
גדולה, כיצד יכולים הדברים הרעים להוציא את הטוב והמתוק מתוכנו וכיצד מהנפילה תצמח 

עלייה. רק כך נוכל להתגבר על הקושי ולהרבות אור וטוב לנו ולעולם כולו.
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”לחם ושעשועים“ או עבודת פרך

הדיקטטור משעבד את נתיניו ומתעמר בהם בעבודת פרך, או נוהג בשיטת ”לחם ושעשועים“. 
”תכבד  בשלטונו.  למרוד  מהם  מונע  ובכך  בפרך  ישראל  בני  את  מעביד  מצרים  מלך  פרעה 
העבודה על האנשים ויעשו בה ואל ישעו בדברי שקר“. ככל שיהיה לעם רע יותר, כך יתמיד 
יותר שלטונו. למה? כי כאשר יש התמודדות על טיפת מנוחה או על פרוסת לחם, אין כוח, 
כך  ישראל.  לארץ  וכניסה  ממצרים  יציאה  על  שחרור,  על  בגדול  לחלום  מוטיבציה  או  רצון 
שנקראת  נוספת,  דיקטטורית  שלטון  שיטת  ועכשיו.  כאן  על  לחלום  לבקש  עבד,  של  דרכו 
בפי אחד מקיסרי רומי: ”לחם ושעשועים“, פועלת בדרך  הפוכה: מספקת לאזרחים הטבות 
וטובות הנאה מיידיות ומרגילה אותם לחיי הוללות. למרות הפרגון לכאורה שניתן לאזרחיה 
היא חוסמת את אפשרות הראייה למרחוק ואת החלום לפרוץ דרך ולחולל שינוי משמעותי. 
היא עסוקה בכאן ועכשיו. שתי הדוגמאות שהבאנו לעיל נכונות לא רק לגבי שלטון, אלא גם 
לגבי אדם פרטי. בדרך הטבע, כאשר יש לאדם קשיים אישים, כלכליים, בריאותיים וכד‘, קשה 
לו להישיר מבט אל העתיד, לחלום, לפרוץ דרך בחייו ולחולל שינוי משמעותי, כי אין לו כוחות 
כדי לחולל שינוי חיובי בחייו. גם במצב הפוך, כאשר אדם נמצא במצב של שפע כלכלי וחי חיי 
מותרות, הוא משועבד למציאות תובענית של רדיפת ”לחם ושעשועים“, באופן שכל עולמו 
ומבטו מצטמצם לד‘ אמותיו בלבד. מדובר בשני סוגים של כלוב: כלוב של עבדות וכלוב של 
זהב... כיצד אפשר להתנתק מחיי השעה ולחלום על העתיד? ראשית, יש לפרוץ דרך ב“ראש“, 
במחשבות ובחלומות ואז נפתחת הדרך להגשמתם: עוצרים ומציבים חזון מחדש. לא נותנים 
למציאות העכשווית לשלוט עליך. לפעמים דווקא מתוך הקשיים וסיבוכי החיים יש פריצה 
השלמה  לאמת  לשאוף  יש  ונמוכות.  קטנות  בשאיפות  להסתפק  לנו  אל  ומרעננת.  חיובית 

והגדולה, לגדול ולפרוץ קדימה אל עתיד טוב יותר.

רא
וא

ת
מו

ש
ש 

מ
חו



39ממתק לשבת

הזכות לבחור

לא, ממש לא. איני מתכוון לעסוק בזכות לבחור לכנסת. הכוונה היא לעסוק בבחירה החופשית 
שניתנה לכל אדם לעשות טוב או רע. האם באמת קיימת בחירה כזו? האם אין אנו לפעמים 
נאלצים כביכול לבחור, ובאמת אין זו בחירה שלנו? חכמינו ענו על שאלה זו באופן נחרץ: יש 
לאדם בחירה חופשית בכל מעשיו. אמנם הוא אינו בוחר לאלו הורים להיוולד, האם יהיה גבוה 
הרמב“ם  חופשית.  בחירה  לו  יש  בהחלט  מעשיו,  לגבי  אך  כהה...  חום  או  בלונדיני  נמוך,  או 
חופשית,  בחירה  לאדם  היתה  לא  שאם  בכך  לאדם  שניתנה  זאת  חופשית  בחירה  מנמק 
השנייה.  בדרך  להולכים  ועונש  הישר  בדרך  להולכים  טוב  שכר  מבטיחה  התורה  היתה  לא 
הרמב“ם כותב שאחריות זו היא מיסודות האמונה. תפיסה זו שונה מתפיסתם של בני תרבות 
ישמעאל, הדוגלים באמירה: ”כולו מן אללה“ (הכל משמיים). משמעותה של אמירה זו היא 
שאי אפשר לבוא לאדם בדרישות. האדם אינו מתאמץ לתקן את עצמו ואת עולמנו ולהפכו 

לעולם טוב יותר, שהרי ”הכל משמיים“ ואין מה לעשות...

את  לגאול  כדי  מצרים  מלך  לפרעה  וללכת  כשליח  לשמש  רבנו  משה  מצטווה  בפרשתנו 
ישראל, אך אלוקים מודיע לו שהוא יכביד את לב פרעה וזה לא ישחרר את ישראל. נשאלת 
השאלה, מדוע ניטלה מפרעה הבחירה החופשית? אלא פירשו חכמים שלפרעה היתה בחירה 
סירב  ולכן  הבחירה  כוח  את  עליו  הקשתה  עורפו  קשיות  אך  הראשונים,  בשלבים  חופשית 
לשחרר את בני ישראל. למדנו אם כן, שלכל אדם יש בחירה חופשית, אך לפעמים הבחירה 
החופשית כבר אינה חופשית כל כך, מכיוון שהאדם מתרגל למציאות מסוימת והבחירה אצלו 
הופכת מכוח ההרגל לקשה מאוד, אך היא עדיין קיימת. המסקנה היא שלכולנו יש בחירה 

חופשית בכל מעשינו ואין הדבר תלוי אלא בנו.
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המאמין והאמיץ - מצליח!

מבוי  של  בתחושה  אנחנו  שבה  בסיטואציה  במצוקה?  נמצאים  אנו  כאשר  עושים  אנו  מה 
סתום? ננסה ללמוד מפרשתנו. בני ישראל יצאו ממצרים בניסים גדולים, הלכו שבעה ימים 
אחריהם,  רודף  מצרים  חיל  מורכב:  במצב  עצמם  את  מצאו  סוף,  ים  לשפת  וכשהגיעו  בלבד 
חיות מדבר רעות מצדדיהם והים לפניהם. הדרך היחידה הפנויה היא השמים... להתפלל לה‘ 
”מה  בדרישה:  אליו  פונה  ואלוקים  ה‘  אל  מתפלל  רבנו  משה  חלילה.  מאבדון,  אותם  שיציל 
תצעק אלי? דבר אל בני ישראל ויסעו“. פנייה זו אינה מובנת. והרי סיבת התפילה היא שאין 

לאן לנסוע, אין מה לעשות. אלוקים, אתה חייב להציל אותנו עכשיו! 
אלא שזו בדיוק הנקודה המרכזית: לדעת שכאשר אנו מקיימים את הציווי האלוקי של הליכה 
ממצרים דרך המדבר לכיוון ארץ ישראל, עלינו לשים את מבטחנו בה‘. אלוקים יכול להוציא 
אותנו ממצב מורכב זה, אך הוא רצה לחנכנו לאמונה בה‘. האמונה בה‘ מתבטאת בכך שאין 
יאוש בעולם כלל ותמיד אפשר לנצח את המציאות. יש בכוחה של האמונה להפיל את כל 
הקשיים ואפילו לקרוע את הים. כן, זו בקשת האלו-ה מאתנו: סעו, תתקדמו, אל תתקעו. גם 
כשנראה לכם שהכל במבוי סתום, תמיד יהיו לאלוקים פתרונים והדבר תלוי באמונה שלנו 

ובהשתדלותנו.
גשם,  יהיה  שלא  להתפלל  ממנו  שביקש  חסיד  על  סיפר  האדמור“ים  אחד  לסיפור:  וכעת 
להתפלל  מהרבי  ביקש  שני  חסיד  אותם.  יקלקל  והגשם  להסקה  עצים  מוכר  שהוא  מכיוון 
שיהיה גשם, מכיוון שהוא מוכר מעילי גשם... אמר הרבי: ”זה מה שקרה לישראל על שפת ים 
סוף, במקום להתפלל להצלה וישועה, להשתדל ולהאמין שה‘ יכול להושיענו מכל מצב, הם 
התחילו לתת עצות לאלוקים כיצד להושיע אותם... כך אני אתפלל על חסידי שתהיה להם 

פרנסה בשפע. כיצד? אלוקים כבר יודע...“
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העיקר הבריאות!

יש אמירה שאנו מרבים להשתמש בה: ”העיקר הבריאות“. ואכן, הבריאות היא באמת עיקר 
כדי  בריאותנו  על  לשמור  מנסים  אלא  בריאים,  להיות  כדי  חיים  איננו  וכמובן,  חיינו  מעיקרי 
לחיות חיים איכותיים ובעלי משמעות. האם יש לתורה ולחכמינו אמירה ביחס לבריאותו של 
הכיפורים,  יום  הקדוש,  היום  את  ואפילו  שבת  לחלל  לנו  מתירה  התורה  וודאי!  ודאי  האדם? 
לבריאותו  יתרו  דואג  בפרשתנו  גם  לחייו.  סכנה  של  חשש  אפילו  או  סכנה  שיש  חולה  עבור 
של משה רבנו בשל עומס העבודה שלקח על עצמו (נשמע מוכר?). יתרו חושש ומזהיר את 

משה: אם תמשיך לעבוד ללא הפסקה, ”נבול תבול“. 
הרמב“ם, אחד מענקי הרוח של היהדות, שהיה גם רופא, כותב בספרו ”היד החזקה“ (הלכות 
דעות פרק ד‘, א‘): ”הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא...“ להיות בריא זו מצווה 
חשובה. הבריאות היא אפילו מעבר למצווה. יש בה מדרכי ה‘. וכל כך למה? ממשיך הרמב“ם 
כל  עם  הבריאות,  חולה“.  והוא  הבורא  מידיעת  דבר  ידע  או  שיבין  אפשר  אי  ”שהרי  וכותב: 
לשמור  צורך  יש  למטרה,  להגיע  כדי  משמעותיים.  איכות  לחיי  אמצעי  כלי,  היא  חשיבותה, 
לנו  עונה  זו  שאלה  על  גם  זאת?  עושים  וכיצד  ומתמיד.  עקבי  באופן  בריאותנו  על  ולהקפיד 
עצמו  ולהנהיג  הגוף  את  המאבדים  מדברים  עצמו  אדם  להרחיק  צריך  ”לפיכך  הרמב“ם: 

בדברים המברים והמחלימים“. 
ומכאן ניגש הרמב“ם לדון בהרגלי האכילה הבלתי פוסקים של בני אדם וממליץ לנו: ”לעולם 
לא יאכל אדם אלא כשהוא רעב, ולא ישתה אלא כשהוא צמא, לא יאכל אדם עד שתתמלא 
זמן  כל  הגוף:  בבריאות  אמרו  אחר  כלל  ועוד  אכילה,  קודם  שילך  עד  אדם  יאכל  לא  כריסו, 

שאדם מתעמל ויגע הרבה אין חולי בא עליו“.
אז כמו שכולם אומרים: תזונה נכונה והתעמלות הן הסוד לחיים בריאים. קדימה לעבודה...
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הזכות לכבד

את המילה ”חייב“ למילה  איך היה יכול עולמנו להיות מושלם ויפה יותר אילו היינו הופכים 
”זכאי“. במקום לומר: ”אני חייב ללכת לעבודה“, היינו אומרים: ”יש לי זכות ללכת לעבודה“. 
במקום ”אני חייב לשלם מס הכנסה“, נאמר: ”יש לי זכות לשלם מס הכנסה“ ולעניין הזכות 
לכבד הורים שבעשרת בדברות בפרשתנו, במקום ”אני חייב לכבד אב ואם“, נאמר: ”יש לי 

זכות לכבד הורים“.
המצווה  ביותר.  הקלות  מן  גם  אך  ביותר,  הקשות  המצוות  מן  היא  הורים  כיבוד  מצוות  נכון, 
הקלה ביותר, מכיוון שדי בכך שבן או בת יכבדו את הוריהם בכך שיאירו להם פנים, במילה 
טובה, בשיחת טלפון יומית ובדאגה קלה ובכך כבר קיימו מצוות עשה מן התורה של ”כבד 
לכיבוד  ברור  גבול  שאין  מכיוון  מאוד,  קשה  מצווה  זו  גיסא  מאידך  אך  אמך“,  ואת  אביך  את 
הורים. לא רק ”כשבא לנו“ אנחנו מכבדים אותם, אלא גם בשעה שלא כל כך בא לנו, אבל 
הורינו זקוקים לנו, יש לנו זכות לכבדם. כיבוד הורים הוא מסוג הדברים שכאשר אתה יכול, 
אינך רוצה, וכשאתה רוצה, זה לפעמים מאוחר מדי... לאחרונה השתתפתי בהלוויה והבן אמר 
על  תוותרו  אל  הורים,  לו  יש  ועדיין  שזכה  מכם  מי  בקשה:  לי  ’יש  ההספד:  בסיום  לנוכחים 
שיחת טלפון יומית, אל תתקשרו רק כדי לבקש מההורים דבר מה. תעניקו להם אהבה, חיוך 
ושמחה, כי כל מה שתעשו להורים שלכם, הילדים שלכם יעשו לכם“. נראה לי שגם על כיבוד 
הורים אמרו חכמים: ’אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי, מה אני, ואם לא עכשיו, אימתי“. אם 
אינני מכבד את הורי, מי יכבד אותם? וכשאני מכבד אותם, כמה אני כבר יכול? ואם לא עכשיו, 

אימתי? אז קדימה - לטלפון, למכונית, והכל לכבוד הורינו היקרים ולכבוד שמיים.
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אלוקים נמצא (גם) בדברים הקטנים

ועשן,  לעם ישראל תורה בברקים, קולות  שבו ניתנה  הר סיני,  מעמד  המעמד הגדול,  אחרי 
על  עשרת הדברות ומצטווה  את  לב, שבו הוא שומע משמיים  במעמד מרטיט  העם  נמצא 
אמונה בה‘, ייחוד ה‘, שמירת השבת והמצוות, איסור רציחה, גניבה, שקר וכד‘. לאחר כל זאת 
מגיעה פרשת השבוע שלנו, פרשת משפטים. במעבר חד יש בפרשה זו פירוט נרחב בעניינים 

ה“קטנים“ שנוגעים לחיי האדם: תשלומי נזיקין, ריב בין אנשים, נזקי סביבה ועוד. 

הפרטים  זה:  באופן  אותו  ומפרשים  הקטנים  בפרטים  נמצא  שאלוקים  האומר  פתגם  יש 
לי  נראה  אך  עליהם,  שמדברים  הגדולים  העקרונות  ולא  החשובים  הם  החיים  של  הקטנים 
שהתורה  נראה  הקטנים.  בפרטים  (גם)  נמצא  אלוקים  להיות:  צריך  יותר  הנכון  שהפתגם 
הגבוה,  הרוחני  מעמדם  כל  עם  הדברות,  שעשרת  כמו  כי  הפרשיות  בחיבור  אותנו  מלמדת 
החושב  יחשוב  אל  בסיני.  נאמרו  ה“קטנים“  והדברים  המשפטים  ענייני  גם  כך  בסיני,  נאמרו 
שלכאורה הם דברים זניחים ובלתי משמעותיים. לכן באה התורה להדגיש כי כמו שהדברים 
הגדולים הם צו אלוקי מוחלט, כך גם הדברים הקטנים, כביכול, כללי ההתנהגות בחיים, עד 
לפרטי פרטים של החיים, נאמרו מסיני.                                                                                                        
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דידקטיקה בהוראת משפטים

של  משנה  ”ענף  ”דידקטיקה“:  היוונית  למילה  הזו  ההגדרה  את  נמצא  ”ויקיפדיה“  באתר 
ההוראה  וכשירויות  מיומנויות  הנחלת  ההוראה,  של  תיאוריה  בפיתוח...  שעוסק  פדגוגיה, 
הטובה, פיתוח תוכניות לימודים, תכנון והערכת אסטרטגיות הוראה, שילוב אמצעי המחשה 

בהוראה“.

בפרשתנו מפרטת התורה את המשפטים וההלכות, לאחר מתן תורה שבפרשת יתרו. משה 
רבנו מצטווה ללמד את המשפטים לעם ישראל, אך יש הדגשה מיוחדת כיצד עליו לעשות 
כלליה  את  לנו  מבאר  רש“י  לפניהם“.  תשים  אשר  המשפטים  באופן ”דידקטי“. ”ואלה  זאת 
ופרטיה של הדידקטיקה היהודית: ”אשר תשים לפניהם – אמר לו הקב“ה למשה, לא תעלה 
על דעתך לומר אשנה להם הפרק וההלכה ב‘ או ג‘ פעמים עד שתהא סדורה בפיהם כמשנתה 
כשולחן  לפניהם  תשים  אשר  נאמר  לכן  ופירושו.  הדבר  טעמי  להבינם  עצמי  מטריח  ואיני 
הערוך ומוכן לאכול לפני האדם“ (רש“י שמות פרק כ“א פסוק א‘). יסוד נפשי בדידקטיקה 
יהודית הוא ללמד ברוגע וסבלנות ולחזור ולחזור... אמונה ואהבת התלמיד, זה כוחו של מורה 
להגיש  עלינו  להתפתח וללמוד,  את ילדינו מלשאול,  אנו חוסמים  רבות  פעמים  טוב.  והורה 
”לאכול“  חשק  ויהיה  ונעימים  מובנים  יהיו  שהדברים  ערוך“,  ”כשולחן  לפניהם  הדברים  את 
אותם. כן, יש להשקיע בדידקטיקה, אך הרבה יותר יש להשקיע באמון ובאהבה שאנו רוחשים 
ללומד. אמנם למדנו על חשיבותה של הדידקטיקה בלימודי המשפטים, אך מעל לכל למדנו 
ש“דידקטיקה יהודית“ היא ללמד מתוך אמונה ואהבה, הארת פנים וסבלנות (מי הולך כעת 

לשנות את ההגדרה בויקיפדיה?).
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מי באמת חופשי ומי עבד?

כאשר אנו קוראים בפרשתנו על האפשרות של ”עבדות“, אנחנו מרימים גבה. כיצד תיתכן 
מציאות של עבדות? מי נתן לנו את האפשרות לשלוט על מישהו אחר ולהיות הבעלים עליו, 
”‘עבדות“:  למושג  הגדרות  שתי  מצאתי  ברכושנו?  עושים  שאנו  כפי  בו  לעשות   שנוכל  כך 
נוספת:  והגדרה  לו  לציית  וחייב  אחר  אדם  של  הפרטי  רכושו  הוא  אדם  שבו  מצב  האחת, 
”הטלוויזיה  לדוגמה,  החופש“.  את  למעשה  השוללים  התמכרות,  או  להרגל  ”היתפסות 
הלכות  את  לפרט  לתורה  חשוב  היה  מדוע  לאייפון...)  הכוונה  (נו,  המודרנית“  העבדות  היא 
העבדים? נראה שענין העבדות והחירות הוא יסוד במציאות חייו של היהודי. התורה פותחת 
באדם שיש לו עבד עברי, שעבד אצלו שש שנים. בשנה השביעית יוצא העבד לחופשי. לימדה 
אותנו התורה שגם במציאות של חיי עבדות בדיעבד, הדבר מוגבל לשש שנים, כי האדם אמור 
של  ברוחו  תלוי  עבדות  או  חופש  של  מצב  באמת,  עבד.  ולא  חורין  בן  להיות  עקרוני  באופן 
לתרבויות,  לאחרים,  ברוחו  משועבד  אדם  שבהם  מצבים  יש  המשפטי.  במעמדו  ולא  האדם 

להרגלים וכד‘. גם זה סוג של עבדות שיש להישמר ממנה. 
נתן שרנסקי, אסיר ציון, אמר בנאומו בבית המשפט בברית המועצות לפני גזר דינו: ”אתה, 
תלך  המשפט  שייגמר  שלאחר  מכיוון  כך  חושב  אתה  חופשי!  שאתה  חושב  השופט,  אדוני 
שנינו,  שמבין  לך  דע  אך  רב.  לזמן  לכלא  שאלך  מכיוון  המשועבד,  אהיה  אני  ואילו  לביתך 
מכיוון  חופשית,  תישאר  רוחי  אבל  משועבד,  יהיה  גופי  אמנם  האמיתי!  החורין  בן  הוא  אני 
שארגיש שלא נכנעתי לגזרותיכם ונשארתי נאמן לאמונתי, בעוד שלך, השופט, קבעו מראש 
מה לומר! גופך אמנם משוחרר, אבל אינך חופשי להכריע לפי אמונתך. רוחך משועבדת וזה 

חמור פי כמה.“ אז מי באמת חופשי ומי עבד?
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ה“מקדש“ של כל אחד מאתנו

לכל אחד מאתנו יש ”מקדש“ פרטי, אישי וסודי. לפעמים ה“מקדש“ מתבטא בעקרונות חיים 
שבהם אנו נאחזים. לפעמים מדובר בביתנו, משפחתנו, חברינו או מקום עבודתנו. לכל אחד 
מאתנו יש ”עמוד שדרה“, שעליו אנו בונים  את חיינו, עליו איננו מוכנים לוותר ואותו נשמור 
מקדש   - ”משכן“  לנו  היה  במדבר  ההליכה  בתקופת  מקדש.  יש  לאומה  גם  משמר.  מכל 
את  נתן  והוא  המחנה  במרכז  היה  זה  משכן  במדבר.  במסעותינו  ולהרכיבו  לפרקו  שאפשר 
במרכז  קבוע  בית  למקדש,  לארץ  בכניסה  נהפך  זה  משכן  ישראל.  לעם  הקיום  ואת  הכוח 

האומה, בירושלים עיר הקודש. 

התורה בפרשתנו מצווה על בניית משכן וכבר בלשון הציווי היא מחברת בין המקדש הפרטי 
של האדם למקדש של האומה: ”ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם“. לכאורה היה צריך להיות 
כתוב ”משכן“, שהרי מדובר במדבר והיה צריך להיות כתוב ”ושכנתי בתוכו“ ולא בתוכם! אלא 
זה העניין שכתבנו: ה“מקדש“ (ולא משכן זמני שמתפרק) צריך להיות בתוכנו, בכל מערכות 
המקדש  את  להכניס   - מאתנו  הנדרשת  המשימה  זו  וערכינו.  עקרונותינו  על  לשמור  חיינו, 

הקבוע, את הדברים הקדושים לנו - שיהיו בתוכנו. 
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על משמעת ועל משמעות

כל אדם - הורה, מורה או מנהל, יודע שחיינו היו קטסטרופליים ללא משמעת, ללא חובת 
הציות שלנו לממונים עלינו, למורינו, הורינו ולכל בעל סמכות אחרת. לא מכיוון שמשתלם 
לשמוע לבעל הסמכות, שהרי אם לא נשמע בקולו הוא יפטר אותנו מהעבודה, נאכזב אותו, 
או לא נקבל ציון טוב בתעודה, אלא מכיוון שהעולם לא יוכל להתקיים ללא סדר ומשמעת, 
אשר בסופו של דבר נותנים לעולמנו את משמעותו ואת סוד קיומו. נכון, לפעמים אנו רוצים 
לפרוץ דרך ולא להיות ממושמעים. לא תמיד אנו חושבים כפי שחושב ”בעל הסמכות“, אך 
בראייה כוללת כולנו נודה שהנזק לנו ולכל הסובב אותנו יהיה קשה מנשוא אם כל איש יעשה 

הישר בעיניו.

עניין מרכזי בפרשתנו הוא בנין המשכן. אלוקים מצווה אותנו לבנות לו משכן: ”ועשו לי מקדש 
ושכנתי בתוכם“. על הצורך לאלוקים במקדש כבר עמדו הפרשנים והתשובה העיקרית לכך 
נמצאת במדרש חז“ל, שבו כתוב במפורש: ”אמר להם (אלוקים): בני, אתם בשר ודם צריכים 
לזה, אני איני צריך, עשו מה שאתם חפצים, אלא עשו אותו כאשר אני מצוה אתכם“. מעניינת 
התשובה של אלוקים: ”אמנם אני אינני מעוניין במשכן, אך אם אתם רוצים - בבקשה, אבל 

לפי הציווי שלי“.

לכאורה, יכולה עבודת האלוקים במקדש להתבצע לפי מה שאנו מרגישים, חושבים ורוצים, 
אז מדוע דווקא ”לפי הציווי שלי“? אלא שדווקא בנקודת המשכן למדנו את סוד קיום העולם. 
שלנו  ה‘  ועבודת  חיינו  שעבודת  למדנו  הציות.  חובת  על  להתקיים  חייב  עולמנו  שכל  למדנו 
מהמדעים  היא  חיינו  עבודת  שלי“.  הציווי  מדויקים, ”לפי  להיות  חייבים  והם  גבולות  דורשות 
נדרשים  שבחיים  אותנו  מלמד  המקדש  וההסתברות“.  הרוח  מ“מדעי  לא  היא  המדויקים, 

משמעת, סדר ודיוק ורק אז נוכל לצקת משמעות בחיינו ובעולמנו.
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תרומה: להיות חלק מפאזל שלם

יש משהו נפלא בלשון העברית. למילים יש משמעות ואף פרשנות. לדוגמה: שורש המילה 
”תרומה“ הוא ר.ו.ם, ללמד שהנותן תרומה מתרומם ומתעלה. המילה ”צדקה“ היא מהשורש 
צ.ד.ק, ללמד שאדם שנותן צדקה עושה צדק ולא חסד. פרשתנו מצווה את עם ישראל לתת 
תרומה לבנין המשכן. ובלשון הפסוק: ”דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה“. לכאורה צריך 
היה להיות ”ויתנו לי תרומה“. לתרומה שאנו נותנים יש שתי מטרות: א. למלא את חסרונו של 
המקבל. ב. להוציא אל הפועל את הטוב שבנו, כדי שאנחנו נהיה טובים יותר. אם כך, עשיית 
טוב אינה מועילה רק לאחר, אלא יותר מכל היא מועילה לנו. אנו הופכים להיות טובים יותר 
בכך שאנו נותנים. ההסבר לכך הוא שכאשר האדם מתחבר לאחר, לחברה ולציבור ורואה את 
עצמו כחלק מהם, הוא מגדיל ומעצים את כוחותיו ואת שייכותו. הוא אינו בודד או פרט, אלא 
מעצבן  מה  ויצירתי.  מרתק  משחק  זה  פאזלים  הרכבת  בדוגמה:  זאת  נמחיש  מהכלל.  חלק 
בהרכבת פאזל של 1000 חלקים? נכון... שהחלק האחרון נעלם וכולם מחפשים אותו. אדם 
שרואה פאזל של 1000 חלקים וחסר בו ”בסך הכל“ חלק אחד, אלפית מהפאזל, יעיר שהפאזל 
אינו מושלם. מכאן למדנו את כוחו ומעלתו של הפרט, החלק האחד, אך מאידך גיסא, אדם 
שימצא ברחוב חלק אחד של פאזל, אלפית פאזל, הרי לא ירים אותו ולא ייחס לחלק שמצא 
כל חשיבות. מדוע? מכיוון שאינו שייך לאלף, לכלל, הוא אינו מרכיב את התמונה הכללית. הוא 
”פרטי“ ולא ”כללי“. כך נבין את מעלת התרומה לזולת. ברגע שאדם נותן תרומה, צדקה או 
כל מעשה חסד אחר לעני, לחברה, לכלל, הוא מתחבר אליהם. הוא מקבל משמעות כחלק 
מהכלל הגדול. הוא אינו ”פרטי“ ומכאן כוחו. מה שנדמה לך שאתה נותן, אתה בעצם מקבל. 
באמצעות הנתינה אתה התגדלת ולכן הדגישה התורה: ”ויקחו תרומה“ ולא ”ויתנו“, כי אתה 

מקבל כאשר אתה נותן. 
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כיצד להיות ”חכם לב“?

אחד מתנאי ה“מכרז“ לאמנים שיעסקו במלאכת בניית המשכן היה להיות ”חכם לב“. במה 
עוסקים  כאשר  משכן?  לבנות  כדי  רגיל“  ב“חכם  די  אין  מדוע  רגיל?  מחכם  לב“  ”חכם  שונה 
בעניינים משמעותיים, שהם לב החיים, כמו בניית משכן, אסון יהיה אם נשתמש רק בחכמתנו. 
ודאי שאל לנו לבנותו על-פי רגשות לבנו בלבד, אלא יש צורך לחבר לב לחכמה. יש משהו 
בלב שמרגיש ומביע חום, אהבה, עומק ורגשות, שאין כל חכמה רגילה ואפילו לא של גאון, 

שתוכל להרגיש אותם.
בבניית המשכן נדרש עומק הלב. כאשר ניפגש עם המשכן, עלינו להתפעל ולהתרומם. על 
ליבנו להחסיר פעימה מול עוצמתו וגודל קודשו. על המשכן להביאנו לחוויות רוחניות עליונות, 
שאחריהן תבואנה התובנות השכליות. כדי לבנות מציאות כזו של משכן, אין די ב“חכם“ בלבד. 
יש צורך ב“חכם לב“, אדם שיודע לחוש ולהרגיש את רגשות הלב ולחברם לחכמה.  גם בחיינו 
אין זה מספיק להיות ”חכם“, אלא יש להיות ”חכם לב“. בכל תחומי חיינו יש לפעול  יחד עם 

הלב. זאת עבודתנו ב“משכן“ הפרטי שלנו ובמשכן הכללי של האומה.

וה
צו
ת

ת
מו

ש
ש 

מ
חו



ממתק לשבת 50

לשים את האמת על הלב

על אמת מוחלטת אומר ביטוי מושאל שהיא כמו ”אורים ותומים“. אורים ותומים היו חלק 
מתייעצים  היו  שהמנהיגים  מסופר  בתנ“ך  לבו.  על  תמיד  מונח  שהיה  הגדול,  הכהן  מבגדי 
ושואלים את האורים והתומים מה עליהם לעשות וכיצד לנהוג. במבט ראשוני נראה שהלוואי 
והיה גם לנו איזה סוג של ”אורים ותומים“ שהיינו יכולים להתייעץ עמם בכל שאלה משאלות 
חיינו: איפה לעבוד? עם מי להתחתן? מה לקנות? וכך כל אחד והתחבטויותיו. לו זה היה קורה, 
היו לנו חיים קלים, בלי הרבה אחריות. במבט שני, הדברים נראים מורכבים יותר. ראשית יש 
לזכור שלא תמיד נתנו  האורים והתומים תשובה, אך העיקר הוא שרק מי שהאורים והתומים 
היו מונחים על ליבו נענה. מה שנדרש מהאדם זה לעשות שינוי משמעותי, להיות ישר לב 
רשאי  היה  אלה,  בכל  עמד  אם  רק  עצמו.  על  אישית  אחריות  ולקחת  פנימית  טהרה  ובעל 
להתייעץ באורים ותומים והיה זכאי לתשובה. האורים והתומים אמנם נותנים תשובה אלוקית 
לשאלות, אך בעצם הם קודם כל מלמדים על האדם עצמו, על גילוי מהותו, האם יהיה זכאי 
שכלו  על  לא  הראש,  על  לא  הלב,  על  מונחים  היו  והתומים  האורים  לכן  לא.  או  לתשובה 
ומוחו של האדם. כי השכל לפעמים מזייף, מעקם את המציאות ומייפה אותה לפי רצונותיו 
ונטיותיו, אך הלב הוא ללא זיוף. יש בו משהו עמוק, טהור וישר, כי מה שנדרש מהאדם זה לא 
להשתמט מאחריות אישית, אלא להיפך, לקחת אחריות והאחריות היא קודם כל על יושרו, 
מ“אורים  ברכה  לקבל  או  שאלה,  לשאול  עצה,  לבקש  ניגש  שאתה  לפני  וצדקתו.  מוסריותו 
ותומים“ מכל מיני סוגים, בני אדם, רבנים ו“מלאכים“ למיניהם, עשה אצלך את השינוי ואז 
יעשה  לא  והתומים,  האורים  כולל  אחר,  אחד  אף  וטהרתך.  לבך  את  בדוק  לתשובה,  תזכה 

בשבילך את העבודה!
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תעשיית עגלים 

תעשיית עגלים לפולחן לא תמה מן העולם. מאז מעשה העגל שחטאו בו ישראל בצאתם 
ממצרים ובכל דור ודור יש ”עגל“ חדש שמשתחווים וסוגדים לו. שיטות שונות ומשונות קמות 
ומתחלפות, שיטות ”רוחניות“ וסתם שיטות ותפיסות עולם מזדמנות לפי אופנות עולמיות 
או דתות וכתות שונות, אשר משעבדות את האדם לתפיסה כזו או אחרת. לפעמים זה מגיע 
לפולחן אישיות עד כדי נפילה לכת של ממש ולפעמים לתפיסות של שיטות ותנועות שלקחו 
כספם  את  כולם,  כל  את  בו  משקיעים  ואנשים  עולם  לתפיסת  כטרנד  ומסכה“  ”עגל  להם 
ביותר.  החמורים  מהחטאים  אחד  הוא  העגל  חטא  וחירותם.  משפחתם  ואף  זמנם  וזהבם, 
עם שראה מראות אלוקים - את נסי מצרים, את עשרת המכות, קריעת ים סוף ועוד, מגיע 
להר סיני לקבל תורה ואז, מקוצר רוח, מחליט לעשות לו עגל זהב ובוגד בריבונו של עולם 
ובמשה רבנו. חכמינו ז“ל דימו בחריפות את מעמד עם ישראל בחטא העגל ל“כלה המזנה 
תחת חופתה“. נראה שה“עגל“ הוא מין רצון של האדם להיות מחליט ומנהיג, מעין סמל של 
פריקת עול ללא קבלת מרות. העם מתפרק לגמרי והתורה מדגישה זאת: ”פרקו נזמי הזהב“, 
”ויתפרקו כל העם“. חוסר רצינות, חוסר אחריות. רקוד, אכול ושתה כי אין מחר... אך משה 
רבנו מתעשת ולוקח אחריות. הוא אינו נותן למצב לשלוט, אלא הוא שולט על המצב. הוא 
מאמין שיש בעל בית לעולם ולכן אפשר לתקן, אסור להתייאש וצריך לקחת אחריות, כי גם 
מהבור העמוק ביותר אפשר לצאת. גם מהחושך אפשר להפיק אור. לכן אוסף משה כוחות 

שאומאמין בעם הזה ובאלוקיו. ”אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן“. 
תי
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שגרה ומחוץ לשגרה

חיינו מורכבים מדברים שבשגרה, כמו עבודה, בית ושאר המטלות התמידיות שאנו חייבים 
בדרך  וכד‘.  מילואים  בית,  בניית  משפחתיות,  שמחות  כמו  שגרתיים,  שאינם  ומדברים  בהן, 
כלל, את הדברים שאינם שגרתיים אנו עושים בהתלהבות ואת השגרה ה“אפורה“ אנו עושים 

מתוך הרגל ושעמום (לא תמיד, כמובן...)

התורה שמה לב לצורת חשיבתנו וכאשר היא מצווה לבנות משכן, היא מאפשרת לנדיבי הלב 
לתרום ככל העולה על רוחם ואכן, אנו נפגשים בהתגייסות כללית (שמזכירה את התגייסותנו 
בשעת שמחה, או, חלילה, בזמן מלחמה). מאידך גיסא, כאשר התורה מצווה על ”שגרה“, כגון 
על הדלקת המנורה שנעשית באופן תמידי, פעמיים ביום, בכל ימות השנה, המימון אינו תלוי 
בנדבת הלב אלא הוא חובת תשלום של מחצית השקל לכל אחד מישראל. לעניינים הגדולים 
והחד-פעמיים תמיד יימצאו אנשים שיעשו ויתרמו, כי החריג והשונה מעניין ומאתגר יותר, אך 
בדברים של חיי היום יום, ה“משעממים“,  לא תמיד ימצאו אנשים עניין. התורה מלמדת אותנו 
להשקיע ולהרגיש את הגודל גם בדברים שהם לכאורה קטנים ושגרתיים, כי באמת אין הבדל 

בין דבר גדול לקטן. חיינו בנויים על הדברים הגדולים והקטנים כאחד.

ועכשו לסיפור: זוג מתחת לחופה ביקש ממני לברך את ברכת ”שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן 
הזה“. נעניתי בחיוב, בצירוף משאלת לב: שגם בעוד שלושים שנה יוכלו לברך בכל בוקר ברכה 
זו בשמחה ולא רק עכשיו, ביום חתונתם... הוא שאמרנו: לא לתת לשגרה להקטין את גודלם 

של החיים.
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כיצד מחברים חלקים לשלם?

דווקא  נכון  זה  כלל  שלהם.  הכל  לסך  שווה  ובנייתם  חלקים  חיבור  של  התוצאה  כלל,  בדרך 
נכון  זה  כלל  האם  אך  אחת.  שלמה  לתמונה  פאזל  חלקי  הרכבת  כגון  חומריים,  דברים  לגבי 

לגבי כל הדברים?

שלם.  לדבר  חיבורם  עם  משמעות  לחלקים  נוספת  ערכי,  פן  בהם  שיש  בדברים  כי  נראה, 
לדוגמה, גופו של האדם. ודאי שהאדם אינו מורכב רק מאבריו: ידיים, רגליים, ראש, כלי דם, 
עצמות, מוח, לב ועוד. אין די בהרכבה של כל חלקי האדם, כי היכן נשמתו? רוחו? רגישותו? 

חום לבו ושכלו? דברים אלה מקבל האדם מכוח עליון.

אותו  להרכיב  מצליחים  אינם  ישראל  בני  המשכן,  חלקי  של  הבנייה  סיום  אחרי  בפרשתנו, 
למכלול אחד. משה רבנו בעצמו מרכיב את המשכן למכלול אחד ואז שורה בו שכינה. מדוע 
לא הצליחו בני ישראל להרכיבו? כי כל אחד בא עם ה“כלי“ שלו, ללא ראייה כוללת של תכלית 
היה  יכול  המשכן,  בוני  כל  את  וראה  המשכן  תכלית  את  שראה  רבנו,  משה  דווקא  המשכן. 

להרכיבו ולגרום לשכינה לשרות בו.

כך גם בחיינו, אנו עסוקים בתחומים רבים: בבית, בעבודה, בחברה ועוד. אם נדע לחבר הכל 
של  המוסף  הערך  יהיה  זה  ידינו.  מעשי  בכל  ברכה  תשרה  אזי  סתירות,  ללא  אחד  למכלול 
צירוף החלקים לדבר שלם, אך כאשר כל תחום בא עם ה“כלי“ שלו ומושך לכיוון שלו, נוצרים 

סתירות וניגודים ואי אפשר לבנות משכן וודאי לא להשרות ברכה במעשי ידינו.
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קורבן עם ענווה

אתם מכירים את ההרגשה הזו? אחרי שעשית משהו טוב, חסד אמתי לזקן או זקנה, נתת 
צדקה, שימחת את הוריך או סתם חייכת לסובב אותך, אתה מרגיש קצת ”בעננים“. עשית 
משהו טוב והרגשה כללית של הנאה מציפה אותך. כולך ב“אורות“ בשל המעשה שעשית. 
אך לפעמים, יש גם תחושה קצת מביכה אחרי ההרגשה הזו. תחושת הסיפוק וההנאה הופכת 
כמה  יודעים  ”אתם  לאכול...“,  מה  הזה  למסכן  יש  בזכותי  ”הנה,  גאווה:  לתחושת  בהדרגה 
נשמרים  כיצד  ל...‘‘.  כסף  תרמתי  בעיתון?  עבודה“, ”ראית  לו  היתה  לא  לו...“, ”בלעדי  עזרתי 

מקלקול של הרגשת הסיפוק הטהורה והנקייה לתחושת שחץ וגאווה?

השבת, בעז“ה, נתחיל חומש חדש, חומש ויקרא. חומש ויקרא עוסק בהבאת קרבנות בבית 
ק.ר.ב,  הוא  ”קרבן“  המילה  שורש  המשכן.  או  המקדש  של  בנייתו  תכלית  שהם  המקדש, 
מלשון קרבה. הקרבן נועד לקרב אותנו לאלוקים, לגלות בנו מידה של נתינה והקרבה שמצויה 
בתוכנו. בתחילתו של חומש ויקרא, במילה הראשונה ”ויקרא“, יש שינוי גרפי בצורת הכתיבה 
של האותיות בספר התורה. האות א‘ במילה ”ויקרא“ נכתבת באופן קטן במיוחד – ”ויקרא“. 
כאן  שיש  נראה  הקרבנות?  חומש  בתחילת  א‘  האות  של  כתיבתה  את  אלוקים  שינה  מדוע 
קריאת כיוון ותמרור אזהרה לאלה שרוצים להתקרב אל ה‘ מבלי ליפול בפח הגאווה והשחץ 
ולזכור שהקרבה האמיתית היא הענווה, להיות א‘ קטנה ובכל זאת להתקרב לבורא עולם. בא‘ 
הקטנה של ”ויקרא“ גילתה לנו התורה את מידת הענווה. ככל שאתה קרוב יותר, כך אתה 
אמור להיות עניו יותר ואתה מגלה כמה עוד ארוכה הדרך וכמה עמל ויגיעה עוד נדרשים ממך 

בדרך הארוכה לשלמות.  
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סכנה: מעשים טובים...

בשבוע שעבר ציינו את יום המעשים הטובים העולמי [ואני חשבתי שבכל השנה צריך לעשות 
מעשים טובים...] ישנה הרגשה שאחרי שעשינו מעשה טוב, חסד אמיתי לזקנים, נתנו צדקה, 
שימחנו הורים, חייכנו לאחרים. אנו מרגישים קצת בעננים, הרגשה של הנאה מציפה אותנו. 
עוברת  והנאה  סיפוק  מתחושת  הזו.  ההרגשה  אחרי  מביך  קצת  משהו  גם  יש  לפעמים  אך 
ההרגשה לאט לאט לתחושת גאווה... ’הנה בזכותי יש למסכן הזה מה לאכול...‘, ’אתם יודעים 
לא  כיצד  ל...‘‘.  כסף  תרמתי  בעיתון,  ’ראית  עבודה‘.  לו  היתה  לא  ’בלעדיי  לו...‘,  עזרתי  כמה 

מקלקלים את הרגשת הסיפוק הטהורה והנקייה להרגשת שחץ וגאווה?
השבת נתחיל חומש חדש, חומש ויקרא. חומש ויקרא עוסק בהבאת קרבנות בבית המקדש 
שהם תכלית בניית המקדש. שורש המילה ’קרבן‘ הוא ק.ר.ב, מלשון קרבה, נועד הוא לקרב 
בתחילתו  בתוכנו.  שמצויה  וההקרבה  הנתינה  את  מאיתנו  ולגלות  לעצמנו  לאלוקים,  אותנו 
של חומש ויקרא, במילה הראשונה ’ויקרא‘ ישנו שינוי גרפי בצורת כתיבת האותיות שבספר 
אלוקים,  שינה  מדוע  ’ויקרא‘,  במיוחד.  קטן  בגופן  נכתבת  ויקרא  המילה  של  הא‘  תורה. 
ותמרור  כוון  קריאת  כאן  שיש  נראה  הקורבנות?  חומש  בתחילת  א‘  האות  של  בכתיבתה 
אזהרה לרוצים להתקרב אל ה‘. לרוצים להיות טובים. לא ליפול בפח הגאווה והשחץ, לזכור 
שהקרבה האמיתית היא הענווה, להיות א‘ קטנה ובכל זאת לעשות טוב. גילתה לנו התורה 
’ויקרא‘ את מידת הענווה, ככל שאתה קרוב יותר, נותן יותר וטוב יותר, כך  בא‘ הקטנה של 
אתה אמור להיות עניו יותר, שהרי הנך מגלה כמה עוד הדרך ארוכה וכמה עמל ויגיעה עוד 

נדרשים ממך בדרך הארוכה לשלמות. 
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להיות נקי גם מעיני בני אדם

תמיד תהיתי על הציווי בפרשתנו ’להיות נקיים מה‘ ומישראל‘. אפשר בהחלט להבין שצריך 
איני  ומחשבותינו.  כוונתנו  את  בדיוק  ויודע  ולב  כליות  בוחן  אלוקים  כי  ה‘  בעיני  נקיים  להיות 
יכול לתעתע באלוקים ולעשות משהו באמתלה של ’לא ידעתי‘, ’בטעות‘ ’לא התכוונתי‘ וכד‘ 
אך בעיני ישראל? הרי תמיד נוכל לתרץ את דרכנו וחוץ מזה מה אכפת לי מה חושבים עלי, 
העיקר שכלפי שמיים אני בסדר? בצד החיובי אנו מתפללים על כך בתפילת הדרך ’ותתננו 
לחן ולחסד בעיני אלוקים ואדם‘ ושוב מה כל כך חשוב עיני אדם אם נתנו לחן ולחסד בעיני 

אלוקים?
אחריות  ויש  שקיפות  יש  לבד,  בעולם  חי  לא  האדם  עקרוני,  עניין  כאן  שיש  לי  נראה  אלא 
לסובב אותך. גם אם מעשיך וכוונותיך רצויות בעיני הא-לוה אך אם בעיני בני אדם מעשיך לא 
נראים טוב, יש כאן פגם מהותי כי הטוב והצדק צריך להראות ולא רק להיעשות. יש מושג 
הלכתי הנקרא ’מראית העין‘, לאדם יש אחריות שמעשיו יראו טוב בעיני הבריות ולא רק בעיני 
אלוקים כי מראית העין משפיעה על האטמוספרה הרוחנית של חיינו, הדיבורים האסורים, 
המחשבות השליליות הם גורמות חולשה למציאות. הם מנמיכות את הרמה המוסרית של 
עולמנו. נכון, אלוקים יודע את מחשבותיך וכוונותיך אך בכדי שעולמנו יתקיים באווירה חיובית 
ובני האדם יושפעו לחיוב אזי יש אחריות על כל אחת ואחד להיות ’נקיים מעיני ה‘‘, אך זה לא 
מספיק, צריך להיות נקי גם מעיני ישראל, מעיני בני אדם. דוגמאות רבות לכך ואדם תמיד 

צריך שיהיה עם יד על הדופק ולבחון את מעשיו ודיבוריו בכדי שלא יבואו לטעות בהם.
מצד שני גם על המתבונן מן הצד יש אחריות לפרש את מעשיו ודיבוריו של חברו לטובה, וזה 
נקרא ’לימוד זכות‘ וכדברי המשנה בפרקי אבות: ’הוי דן את כל האדם לכף זכות‘. עולמנו יהיה 

נעים וטוב יותר אם כולנו ננהג בנקיות ובעין טובה הרואה זכות במעשה חברנו.
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קורבן תודה רבה

כמה פעמים יצא לנו במהלך חיינו להנצל מסכנה, ומתעורר בנו הרצון להודות, פשוט לומר 
תודה, לומר תודה למי שהציל אותנו ונתן לנו עוד חיים. לפעמים בשבריר שנייה יכולנו, חלילה, 
לקפד את חיינו. לפעמים מתגלה, לא עלינו, מחלה נוראה והנה בדיוק ’תפסנו אותה בזמן‘, 
למה במרכאות? כי זה קצת הזוי לומר שאנחנו תפסנו... הרי במקרה עשינו בדיקת רופא כי 
בחיים  הזדמנויות  מיליוני  ועוד  המחלה.  ראשית  את  גילה  הרופא  והנה  כושר  לחדר  נרשמנו 
שהרצון הטבעי של הכרת הטוב לומר תודה מתעורר בנו. אך באמת אם היינו צריכים לעשות 
אלא  מפסיקים...  היינו  לא  הרי  הודיה‘  ’סעודת  עמנו  שגומלים  טובה  כל  על  או  ’נס‘  כל  על 
חכמים קבעו לנו בתחילת היום, מיד שאנו פוקחים את העיניים, לפני שקמנו מהמיטה לומר 
בי  שנתת  נשמה  וקיים,  חי  מלך  לפניך,  אני  ’מודה  הזו:  וישרה  טבעית  כך  הכל  התפילה  את 
לנשום,  אפשרות  לנו  שיש  טריוויאלי,  הכי  הדבר  על  מודים  אנו  כן,  אמונתך‘.  רבה  בחמלה 
לחיות. אלוקים בבוקר נותן לנו נשמה לעוד יום של חיים. והכל עושה אלוקים לנו ’בחמלה 
באמונה  כאן  מדובר  וודאי  במי?  מי  של  אמונתו  ’אמונתך‘?  המילה  משמעות  מה  אך  רבה‘, 
הפעם  עד  יממה  עוד  לחיות  נוכל  שבה  נשמה  בנו  ’משקיע‘  הוא  לכן  בנו,  מאמין  שאלוקים 

הבאה שנזכה להודות לו על כך, מחר בבוקר כשבעז“ה נתעורר.
מיוחד  קורבן  יש  בפרשתנו  הקודמת,  בפרשה  מנויים  והם  הקורבנות  ספר  הוא  ויקרא  ספר 

הנקרא ’קורבן תודה‘ מדוע לא נכלל בשאר הקורבנות אלא נכתב בנפרד בפרשתנו? 
נראה שיש המודה להשם רק לאחר שניצל ממוות או מגורל רע כזה או אחר. אבל הפיקח 
שעיניו בראשו, יודע שצריכים אנו להודות גם על ניסים שבעינינו נראים כטבע מוחלט. שכל 
יום הוא ממש נס חדש, לכן היה צריך להפריד את הקורבן הזה מכל הקורבנות כי זו הרגשה 

כללית שתמיד אנו אומרים ’תודה‘.
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להיות קדוש, זה לא מוגזם?

טומאה.  לעומת  קדושה  טהרה,  קרבנות,  כהקרבת  מופשטים  במושגים  עוסקת  פרשתנו 
להמנע  הוא  תהיו‘  ’קדושים  של  הכללי  הציווי  במסגרת  אותנו  מצווה  שהתורה  הציוויים  בין 
ממאכלות אסורים. במבט ראשון המילה ’קדוש‘ נראית לנו גבוהה מדי לחיינו, כלל לא שייכת 
העולם  מחיי  פורשים  אשר  מעם  מורמים  ליחידים  שייכת  שהיא  נראה  הטבעית.  לסביבתנו 
לחיים  קשורים  שלא  ובדידות  סגפנות  חיי  וחיים  רוחניים  בעניינים  ועסוקים  והנאותיו  הזה 
נכון.  הוא  ההפך  שבדיוק  נגלה  זה  במושג  מהתבוננות  אך  וחברה.  סביבה  של  ’הנורמליים‘ 
התורה לא מצפה מאתנו לחיות חיי סגפנות ופרישות אלא היא רואה כאדם קדוש את האדם 
ולראות  תאוותיו  מעל  להתרומם  יודע  לחייו,  ערכים  להכניס  יודע  אך  הזה  העולם  את  שחיי 
בחיים ’קדושה‘. אנו מדברים על קדושה במובן של ’קדושת החיים‘, ’קדושת הארץ‘ ’קדושת 
האדם‘ כי באמת אין הכוונה לפרישות ונזירות אלא להטמעת ערכי הקודש בחיי החול. דרך 
אגב נזיר המתנזר ואוסר על עצמו שתיית יין נקרא בלשון התורה ’חוטא‘. פרשתנו מראה לנו 
את אחת הדרכים ל‘קדושה‘ השייכת לכולנו והיא האיסור והמניעה מלאכול שקצים ורמשים 
ל‘קדוש‘  נהפך  האדם  כיצד  קדושים.  להיות  מצווים  ואנו  מטמאים  והרמשים  השקצים  כי 
שמאכלים  בכך  זאת  שנמקו  יש  הדעות.  נחלקו  אלו?  איסורים  מאכילת  נמנע  שהוא  באופן 
אלו מזיקים לגוף האדם, אך יש שהתנגדו לטעם זה והסבירו שטעם האיסור הוא שהתורה 
ויתור  הימנעות,  של  חיים  אורח  לעצמו  מאמץ  אדם  כאשר  לנפש.  המזיקים  דברים  אסרה 
המדרגה  וזאת  לחייו.  רוחני  ערך  מוסיף  ובכך  מתרומם  הוא  אסור  משהו  לאכול  התאווה  על 
הראשונה ל‘קדושה‘. במילים אחרות התורה מצפה מאתנו לשליטה עצמית, לביטול הרצון 
לחיי  ומשמעות,  ערך  בעלי  לחיים  עצמנו  מרגילים  אנו  זה  באופן  עליון,  לרצון  שלנו  החיצוני 

חברה וסביבה ראויים וטובים יותר. 
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איך להיות בעלי שליטה על חיינו?

מפרשתנו  נכבד  בחלק  התורה  עוסקת  בו,  השכינה  והשראת  המשכן  בניית  על  הציווי  אחרי 
בשאלה מה מותר ומה אסור לנו לאכול, איזו בהמה נוכל לשחוט ולבשל ואיזו בהמה נאסרה 
עלינו. אלו עופות ודגים נוכל לאכול ואלו לא. ישאל השואל: מה לתורה ולצלחת שלנו? האם 

אין זה חשוב יותר שאדם יהיה מוסרי יותר? טוב יותר? ישר יותר?  
יש דעות שונות ביחס למשמעות האכילה של אדם. האם היא משפיעה עלינו רק באופן פיזי, 

או שמא יש בכך נזק רוחני. 
ניתן להוסיף הסבר: בכללי התורה לגבי המאכלים יש סוג של מניעה ושליטה. המניעה מעדנת 
את תאוותינו ורצונותינו והופכת אותנו בהדרגה לבעלי שליטה עצמית. כאשר יש לנו גבולות, 
לאחר,  לסלוח  מסוגלים  אנו  חיינו.  תחומי  בכל  הרעות  במידותינו  לשלוט  גם  מסוגלים  אנו 
לוותר ולהכיל את השונה מאתנו. אנו הופכים להיות בני אדם בעלי יכולת גבוהה של מודעות 
שאמנם  נראה  ולכן  ומיטיבים  טובים  אנשים  אותנו  לעשות  רצתה  התורה  ושליטה.  עצמית 
התורה הגבילה אותנו לגבי המאכלים המותרים לנו, אך התהליך הוא בדיוק הפוך. באמצעות  
המגבלות, פתחה התורה בפנינו את תחומי חיינו והפכה אותנו לבעלי יכולת שליטה והכרעה 

על חיינו. 
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מילים הורגות

מפעים לגלות איזו חשיבות וכוח ייחסה התורה לדיבור היוצא מפינו. לא לחינם התבטאו חז“ל 
ש‘מוות וחיים ביד הלשון‘. אך לא רק במובן הפרקטי ש‘מילים הורגות‘ אלא אף כלפי שמיים, 
חז“ל אמרו על המספר לשון רע שהוא כופר באלוקים. ובפרשתנו ’זאת תהיה תורת המצורע‘ 
– תורת המוציא שם רע שנענש בצרעת. מה כל כך חמור בסיפור הרכילות ולשון הרע. הרי 
ב‘סך הכל‘ אדם רק ’אמר‘ והרבה פעמים אף לא התכוון למה שאמר, הוא ’סתם‘ אמר בצחוק, 
זו העבודה שלו, הוא חייב לספר.... ועוד כל מיני תירוצים, אז מדוע חז“ל השוו זאת לכפירה 
מתרגל  אדם  שכאשר  מכך  נובעת  האיסור  שחומרת  לומר  אפשר  אלא  ולמוות?  באלוקים 
יותר,  לרעה  אותה  הופך  הוא  הסביבה,  את  מזהם  הוא  הרע,  לשון  ולספר  ולרכל  פיו  לפתוח 
לצרת עיין, לחשדנית. הוא מפר את האמון הבסיסי בין בני אדם. הוא הופך את חיינו לבלתי 
מקום  תופסות  הרעות  המידות  וכל  הכבוד,  הגאווה,  הנקמה,  הצביעות,  הרדיפה,  נסבלים. 
בעולמנו במצב שהפה פתוח ללא מחסומים. וזה דבר שחלילה יכול להיות בלתי הפיך הרבה 
פעמים. בלבד זה שבאמת לשון הרע מביא בהרבה מקרים לידי שפיכות דמים. וכן המספר 
לשון הרע הוא ממש כופר בעיקר באופן זה שהוא משוכנע שאין ’אוזן עליונה‘ אלוקית אשר 
מקשיבה לדבריו, ובטוח שאין השגחה אלוקית וכמו לכל מצווה שבתורה שיש טעמים, גדרים, 
מתי היא אסורה ומתי היא מותרת כך גם לחיוב של שמירת הלשון. אך נראה שחיוב שמירת 
הלשון מלדבר דברים אסורים מלמד אותנו גם איך לדבר את הדברים המותרים. יש לנו חובה 
לדבר באופן חיובי ואופטימי ולא להיגרר אחרי לשון דיכאונית ודיבורי חולשה. כי יש כוח גדול 
לדיבורו של האדם. בשונה מכל היצורים בעולם, האדם ניחן בכוח הדיבור, כי לו ניתנה הדעת. 
אדם בדיבורו יכול לשנות מציאות ולכן יש חשיבות עצומה לדבר באופן החיובי, לא ’לקטר‘ על 
כל דבר, לשמוח בשמחתו ובשמחת אחרים. ’שומר פיו ולשונו – שומר מצרות נפשו וצרות 

אחרים‘
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התלהבות יתרה

שבת פרשיות ”אחרי  אחרי ימי ההוד והקדושה של יום הזכרון ויום העצמאות, אנו לקראת 
מות- קדושים“. בפרשיות אלה מסופר על נדב ואביהוא, בניו של אהרון הכהן, אשר נענשו על 
כך שהקריבו למזבח אש שלא נצטוו עליה. תגובתו של  אהרון למותם היתה: ”וידום אהרון“. 
מה פשר דממה זו אחרי האסון הגדול של מותם של ילדים, לא עלינו? ויותר מכך קשה לנו. 
הרי כוונתם של נדב ואביהוא היתה טובה. מרוב התלהבותם הם הביאו אש למזבח ולכאורה 
כעבודת  ונשגבים  גדולים  בעניינים  עוסקים  אנו  כאשר  גם  למדנו:  זאת  אלא  חיובי,  הדבר 
המקדש והבאת קורבנות, עלינו להיות מדויקים ולעבוד לפי הכללים. יש סכנה גדולה מאוד 
בהתלהבות יתרה, שלא על פי ציווי עליון. זה יכול להביא לנזק ולפריצת גבולות, אשר אינה 

ראויה ואינה רצויה.   

במשפט האזרחי מקובל לדבר על ”מקור הסמכות“. גם אם אדם רוצה להיות over בסדר, 
אהרון,  של  בניו  חטאו  בכך  הסמכות.  מקור  של  ולהידרדרות  גבולות  לפריצת  סכנה  בכך  יש 
ולימדנו אהרון הכהן שבדרך אל המשימה, בדרך אל הקודש, הישרות והדבקות בכללים היא 

תנאי נחוץ והכרחי.

ודאי יש מקום להתרגשות ולהתלהבות בסדרי העבודה שלנו ובמיוחד בסדרי עבודת ה‘, אך 
נשתדל לנתב אותם לתחומי הלב והאמונה, התפילה והתקווה ובפועל אל לנו לשנות מכללי 

ההלכה והמשפט, גם אם כוונתנו לטובה, כי הדבר לא יהיה לתועלת אלא לנזק, חלילה.
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קידוש ה‘ מסוג אחר

כידוע, התורה מלאה בציוויים ”חברתיים“, כמו אהבת הזולת, עשיית חסד, כיבוד הורים וכד‘ ויש 
בה גם ציוויים ”אלוקיים“, כמו צום ביום הכיפורים, הנחת תפילין וכד‘. בפרשתנו אנו נפגשים 
בשני ציוויים כלליים שהם דבר והיפוכו: ”קידוש ה‘“ ו“חילול ה‘“, או בלשון אחרת: אנו מצווים 
משהו  לשנות  באמת  בכוחנו  וכי  הדבר?  משמעות  מהי  לחללו.  שלא  וחלילה  ה‘  את  לקדש 
בכוח אלוקי עליון? הרמב“ם, בספר המצוות (מצוות עשה - מצווה ט), מתייחס לכך. התורה, 
בדרך כלל, קידשה את החיים ומחייבת אותנו לחלל שבת ואפילו את יום הכיפורים כדי להציל 
הוא  ייהרג,   – ישתחווה  לא  ואם  לפסל,  להשתחוות  מישראל  אדם  יכריחו  אם  אך  אדם.  חיי 
מחויב ל‘קדש את ה‘‘ ולא להשתחוות. אם השתחווה, חילל את ה‘. כי כאן עובר הגבול! אם 
אין אלוקים בעולמנו, אין טעם לחיים כאלה. אך יש גם ”קידוש ה‘“ ו“חילול ה‘“ הרואי פחות 
ומצוי הרבה יותר בחיי היום יום שלנו - להתנהג באופן הראוי בחיי היום יום. התורה לימדה 
ומופת  סמל  המהווים  באנשים  מדובר  במיוחד  אותו.  לסובב  אחריות  יש  אדם  שלכל  אותנו 
בחברה - מנהיגים, אך לכל אדם יש השפעה על סביבתו הקרובה או הרחוקה. ומהו הציווי? 
כל  לקבל  הכל,  את  לאהוב  ולכעוס,  להתקוטט  לא  ובמידותינו,  בהליכותינו  באחריות  לנהוג 
אדם בסבר פנים יפות, להיות מהנעלבים ואינם עולבים ולהוות דוגמה אישית. על אדם כזה 

כתב הרמב“ם: ”הרי זה קידש את ה‘“.

התנהגות  של  ה‘  קידוש  לבין  ממש  נפש  מסירות  של  ה‘  קידוש  בין  עצום  פער  יש  לכאורה, 
נאותה מתוך אחריות ודוגמה אישית. האם באמת ניתן להשוות ביניהם? כן, כי שניהם מיוסדים 
על אחריות לסובב אותנו. ודאי שמסירות נפש ממש היא גדולה ועצומה, אך לא פחות מכך 

אנו מצווים לנהוג באחריות בחיי היום יום שלנו למען סביבתנו והדורות הבאים.  
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מי אינו זקוק למנוחה?

את  וכינס  התאילנדי  השגריר  הגיע  קטיף,  בגוש  הבוערים  האינתיפאדה  בימי  קצר:  סיפור 
שהפועלים  אלא  בגוש,  שמסוכן  בטענה  קטיף,  מגוש  להוציאם  כדי  מתאילנד  הפועלים 
התקוממו וביקשו להישאר. מדוע? תמה השגריר ותשובה מפתיעה היתה בפיהם: בגוש קטיף 

לא עובדים בשבת... 
המנוחה והחירות הן ערכים תואמים. התורה מצווה אותנו לשמור שבת אחת לכל ששה ימי 
עבודה. מהו עניינה של השבת? להראות את חירותנו. אנו מאמינים שאלוקים ברא את העולם 
חשיבה  של  מצב   – שלנו  הראשוני  למצב  לחזור  כדי  שובתים,  אנו  לכן  השביעי.  ביום  ושבת 

משוחררת משעבודים, חיבור למשהו עליון, משהו לנשמה, ”מעין עולם הבא“.
בפרשתנו אנו נפגשים עם שני סוגים שונים של ”שבת“ -  שנת השמיטה ושנת היובל. אחרי 
כל שש שנים אנו מצווים לשבות ממלאכת הקרקע, כדי שנוכל להתפנות לחשיבה מחודשת 
על ערכי החיים שלנו - מי באמת בעל הבית בעולם הזה. בשנת היובל, היא שנת החמישים, 
אנו מצווים להשיב את הקרקעות לבעליהן המקוריים - ”וקראתם דרור בארץ לכל יושביה“. 
ציפור הדרור נהנית מחירות אמיתית. היא עפה ונמצאת ברשות עצמה, שומרת על צביונה 

ואינה משועבדת לדבר. 
מבינים  כולנו  חורין?  בני  אנו  באמת  האם  אך  מהעבדות,  השתחרר  כבר   לכאורה,  עולמנו, 
שחירות אינה נמדדת בעוצמה כלכלית או מדעית ואפילו לא תרבותית. כדי להגיע לכך, יש 
צורך בחיבור אמיתי ומשוחרר מכל דבר. להתחבר לעצמנו, לנשמתנו העמוקה, שהיא דבר 
את  לנו  מאפשרים  אינם  יומי  היום  והמרוץ  הרדיפה  חוץ.  כלפי  שנראה  ממה  הגבוה  עליון 
מנוחת הנפש. להרגיש באמת בני חורין אפשר רק כאשר בפרקי זמן מסוימים עוצרים משטף 

החיים ומתחברים לנשמה. מכאן כוחה המיוחד של השבת.
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גם לארץ יש שבת

לארץ יש שבת? כן, התורה מצווה אותנו בפרשתנו לעבוד שש שנים באדמתנו אשר בארץ 
ישראל ובשנה השביעית, ’שנת שבתון לארץ‘ [בסבב השנים, שנה הבאה, שנת תשע“ה, תחול 

שנת שמיטה].

מדהימים  ערכים  שישנם  נראה  שבת?  צריכה  הארץ  וכי  השמיטה?  מצוות  של  טעמה  מה 
שבכל  וכפי  השבת  של  לערכה  מאוד  דומה  הראשוני  הערך  השמיטה.  במצוות  גנוזים  אשר 
ששה ימים אנו מצווים לעבוד וביום השבת לנוח כך גם בשנת השמיטה אנו מצווים לעבוד 
את האדמה שש שנים ולנוח מעבודתה שנה שלמה. יש משהו בעצירה משטף החיים ביום 
השבת ובשנת השמיטה. ההרגשה שאדם שולט על הטבע בלי מגבלות מסוכנת היא מאוד, 
תחושה  לאדם  ולגרום  מידותיו  ולהשחתת  הטבע  להשחתת  האדם  את  להביא  יכולה  היא 
בשש  ופעם  ימים  בששה  פעם  בחיינו.  עצור  תמרור  לנו  ושמה  התורה  באה  יכול.  כל  שהוא 
שנים, עצור! אתה חייב להכיר בכך שיש ’בעל הבית‘ אשר ברא את העולם והוא מנהיגו. הארץ 

אינה שלך, קיבלת אותה לצורך מסוים אך באמת ’לי כל הארץ‘.

יש במצוות השמיטה דבר נוסף והוא ’השיוויון‘. בעלי האדמה, הפועלים וכל בני האדם כולם 
שלמה.  שנה  למשך  הארץ  של  וירקותיה  פירותיה  על  שלהם  ברשות  שווים  להיות  הופכים 
לצורך  היבול  את  לקטוף  מותר  האנשים  לכל  כהלכתה  מתקיימת  השמיטה  מצוות  כאשר 
אכילה ואין לבעל הבית שום עדיפות על פני האחרים. ’כולנו שווים‘. דבר שמביא אותנו לענווה 
זמן  ’פסק  לנו  ונותנת  מידותינו  את  מתקנת  השמיטה  מצוות  האמתי.  מקומנו  את  שנדע 

לחשיבה‘ על חיינו ועולמנו.
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אונאת אחים

כל חיל קרבי מבין את משמעות המילה ’אחי‘. אחי זו לא רק קרבה משפחתית, אחי זו אחוות 
בפרשתנו  לצוות  רוצה  התורה  כאשר  השני.  למען  הכל  לתת  זה  אמתי,  חיבוק  זה  לוחמים, 
על איסור ’אונאת ממון‘ היא  משתמשת במילה אחווה: ’ְוִכי ִתְמְּכרּו ִמְמָּכר ַלֲעִמיֶת אֹו ָקנֹה 
ִמַּיד ֲעִמיֶת ַאל ּתֹונּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו... ְוָיֵראָת ֵמֱאֶקי ִּכי ֲאִני ה‘ ֱאֵקיֶכם‘ [ויקרא כה]. למדנו 
שאחווה צריכה להיות לא רק בצבא, אחווה אמתית צריכה להתגלות במסחר ובעסקים ובכל 
מרגיש  אדם  לפעמים  אחיך.  ממש  הוא  שהקונה  תרגיש  וממכר  במקח  גם  החיים.  שטחי 
שהוא יכול לרמות בעסקים בלי שישימו לב, התורה מדגישה ’ויראת מאלוקיך‘. נדרשת כאן 
יראת שמיים ואחווה וכמו שאת אחיך מקשרי דם לא היית מרמה כך את ’אחיך‘ מישראל [וגם 
את עמיתנו הגויים...] אסור לרמות. יש סוג נוסף של אונאה שנקרא ’אונאת דברים‘. אונאה 
שיימינג  ומשפיל,  מעליב  פוסט  פוגעני,  בדיבור  בחבר  פגיעה  ממון.  מאונאת  היא  חמורה  זו 
מיותר וארסי, טוקבק שטחי ולא אחראי. את כל אלה לא ניתן להשיב אחור, כמו חץ מורעל 
שיירינו שלא ניתן להשיבו. אך יש אונאה שנראה לי שהיא שורש כל האונאות והיא הנקראת 
’אונאה עצמית‘ שאדם  בטוח שהכל מגיע לו, שהוא מרכז העולם וכל העולם נברא בשבילו. 
יש לו תלונות על כולם, קפדן ורגזן, מריר ומאוכזב, מפאר עצמו ומשפיל את חבריו, אדם כזה 
הוא מלא במידה הרעה של ’גאווה‘. תיקון אמתי לאחווה אמתית הוא בתיקון האדם, [קוראים 
לזה ענווה...] ומתוך כך נגיע לשמירת כבוד חברנו וממונו. זו תפילתו-משאלתו של ריבונו של 
עולם: ’בני אהובי כלום חסרתי דבר שאבקש מכם, ומה אני מבקש מכם אלא שתהיו אוהבין 

זה את זה ותהיו מכבדין זה את זה‘. 
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למה לקלל אם יש ’בחירה חופשית‘?

התורה מגלה לנו את הברכה להולכים בדרך ה‘ ואת הקללה לאלה שסרים ממרותו. לכאורה 
ישנה בחירה חופשית לאדם, אם כן מדוע ’להעניש‘ את אלה שבחרו בדרך מסוימת ו‘לתגמל‘ 

את האחרים?

נראה שאת ההבנה הזו התורה דווקא רצתה לשלול מכל וכל. אך נקדים ונבאר מה המשמעות 
של ’בחירה חופשית‘. באמת אין בחירה חופשית לאדם. האדם לא בוחר למי להוולד? כיצד 
יראה? מה גובהו, צבעו וכד‘, אפילו אינו בוחר את התכונות המולדות שנולד בהם כקפדן או 
רגזן או רגוע ושלו. נכון, ישנם תכונות שהאדם יכול בהחלט ’לעבוד‘ עליהם. יכול הוא לשנות 
את מזגו ולהתאמץ שלא להיות כעסן וכד‘ אך בהחלט ישנם דברים שאינינו בוחרים. אם כן 
הברכה והקללה הכתובים בפרשתנו הם נתנו לאדם בבחירה. לאדם יש את הכח לבחור בין 
טוב לרע. לא עצם בחירתו ישנו את המציאות להיות טובה או רעה. הטוב והרע הם דברים 
כל  תוצאות  אך  להתקרב  עלינו  ולמה  להתרחק  עלינו  ממה  לנו  קבעה  שהתורה  מוחלטים 
מה  מראש  נדע  אך  שנרצה  דרך  באיזו  בוחרים  אנחנו  שלנו.  הבחירה  זו  בידינו.  הוא  מעשינו 
התוצאות של מעשינו. בחרנו בטוב יהיה לנו טוב, בחרנו חלילה ברע אז הפוך. התורה אמרה 
לנו מה התוצאות של ללכת בדרך ה‘ וחלילה מה התוצאות ההפוכות, אין כאן שכר או גמול כל 
שהוא אלא תוצאה של מעשינו הטובים או חלילה הרעים. בעניינים של שכר ועונש התורה לא 
שמה דגש, לא כתוב בתורה על ’עולם הבא‘. אין אנו עסוקים בשכר ועונש של העולם הבא, 
שם יש חשבונות אחרים שלא לעניינינו כעת. אך בעולמנו אנו קובעים אם לבחור בטוב או 
ברע ואנו נושאים באחריות לכך. ולכן התורה הדגישה את ענין ’הברכות‘ ו‘הקללות‘ והכוונה 

לתוצאות מעשינו ולא במובן הפשוט של ברכה וקללה.
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אחי, לך למדבר...

יש משהו מיוחד במדבר שאין בשום מקום אחר. רחוק מהמולת החיים, רחוק מהפרסומות, 
שלטי החוצות הנוצצים, החדשות המייגעות. אמנם אין קליטה לאייפון אך שומעים במדבר 
את השקט! כן, אפשר וחובה לשמוע את השקט. אחרי שמיעת השקט אתה מתחיל לשמוע 
את עצמך. קולות פנימיים בוקעים מתוכך, ואז הרגשתך נפלאה ומרוממת. אך אם ’קולות‘ 
אלו מציקים לך – אתה מתבלבל ורוצה לחזור לרעש ולהמולה ולהתעלם מהקולות הפנימיים 

האלו.

פרשיות השבוע עוסקות במהלך הארוך של עם ישראל במדבר, ארבעים שנה חי עמנו בתנאי 
תחרות  בלי  וענווה  פשטות  של  במקום  שלנו.  הפנימיים  הקולות  את  שמענו  במדבר.  שדה 
של גודל האוהל וכמות המפלסים והקומות... כולם אוכלים אותו דבר אלוקי של המן. כולם 
המובנים].  [בכל  השני...  את  אחד  ’עוקפים‘  ולא  המכונית  במודל  תחרות  ואין  ברגל  הולכים 
במציאות רוחנית כזו אפשר לבנות אומה, דווקא במדבר מתגלה הברית האמתית שלנו עם 
ריבונו של עולם. אנו יוצרים קשר אינטימי עם ריבונו של עולם שכולו אהבה. ובונים עצמנו 

להמשך הדרך לכניסה לארץ ישראל.

’להתחבר‘  רוצה  משהו...  לא  מרגיש  בודד,  מרגיש/ה  את/ה  אם  אחותי...  גם  וכמובן  אחי  אז 
האייפון  את  נתק  החיים,  מהמולת  מעט  התנתק  למדבר]  דווקא  [לאו  ל‘מדבר‘  לך  מחדש. 
והתחל להקשיב לקולות הפנימיים הבוקעים ממך ושם תגלה כמה טוב יש בך, כמה טוב בבן 

זוגך, כמה טוב בילדך, כמה טוב יש בחיים ובעם הזה. כמה טוב ה‘. 
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גם בחיינו יש ’בית‘ ויש ’דרך‘

הבית  ’בדרך‘.  לבית,  מחוץ  והשהות  ’בבית‘  השהות  עיקריות:  רשויות  לשתי  מחולק  עולמנו 
מקנה לנו עוגן ושקט. בדרך אנו מרגישים חוסר נוחות. מדוע? כי הבית מבטא יציבות, חוסר 
תנודות, ישנם כללים ומציאות קבועה וידועה מראש. אך הדרך נתונה לשינויים בלתי צפויים, 
לשינוי בכללים וזה גורם לנו לדאגה ולחץ נפשי אשר מעיק עלינו. לא לחינם תקנו לנו חכמים 
’להגיע  ומתפללים  מבקשים  שאנו  יציב  לא  מקום  היא  הדרך  באמת  כי  הדרך‘  ’תפילת  את 

למחוז חפצנו לחיים, לשמחה ולשלום‘. 
ישראל  עם  הדרך‘,  ’חומש  גם  נקרא  הקרובה  בשבת  קריאתו  את  שנתחיל  במדבר  חומש 
יוצא ממצרים, ממצב מוכר וידוע אל הלא נודע, לאן הולכים? היכן ישנים? מה אוכלים? ממה 
התלמידים  שבהם  הספר  בית  טיולי  הם  לכך  דוגמא  עתידם?  בחובו  צופן  ומה  מתפרנסים 
’חופרים‘ ’מתי מגיעים‘? ’מתי אוכלים‘? שאלות  הנובעות מחוסר ידיעה הגורמת לחוסר שקט. 
במצבים כאלו צריכים אמונה, אמונה במנהיג שיודע את המסלול ויודע כיצד להוביל ולהתגבר 
על קשיי הדרך ובוודאי נזקקים לאמונה באלוקים שהוציאנו ממצרים וודאי לא יפקירנו במדבר 
עם  את  ומשבח  זוכר  אלוקים  ישראל.  ארץ  אל  הארוך  המסע  מטרת  אל  אותנו  יוביל  אלא 
ישראל באומרו להם: ’ּכֹה ָאַמר ה‘ ָזַכְרִּתי ָל ֶחֶסד ְנעּוַרִי ַאֲהַבת ְּכלּוָתִי ֶלְכֵּת ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר 
ְּבֶאֶרץ א ְזרּועה‘ [ירמיהו ב] האם זה רק שבחנו שהלכנו אחר הא-לוה במדבר? כן, ההליכה 
של  והמורכבת  המסופקת  המציאות  למרות  וחששות  ספקות  ללא  הדרך,  שזו  בה‘  בבטחון 
לפעמים  גם  הוא  חיינו  שמהלך  נראה  שלנו.  האמונה  גודל  את  מגלה  היא  במדבר,  ההליכה 
’דרך‘ ו ’בית‘. לפעמים אנו בשלבים של ’בית‘ שבו אנו חיים בסביבה בטוחה, מוגנת ובטוחה 
בכל המובנים אך לפעמים אנו בתקופת ’דרך‘, במצב של ספקות וחוסר וודאות ולכך נדרשים 

אנו לאמונה שתגביר את בטחוננו ושלוותנו.
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אמון בתוך משפחה

התשתית לזוגיות יציבה, חמה ואוהבת, היא אמון בתוך המשפחה. כאשר יופר אמון זה, חלילה 
וחס, יתחילו להיבקע סדקים ביציבות המשפחתית ואחריתה מי ישורנו... בפרשתנו מובאים 
לכל  והשלכותיו  המשפחה  בתוך  האמון  של  חשיבותו  גודל  את  לנו  המגלים  סוטה“,  ”דיני 
חיינו ממש. ראשיתו של הסיפור היא בבעל החושד באשתו, או בלשונה של התורה: ”מקנא 
לאשתו“. קנאה בתוך המשפחה מביאה לחשדנות. יתכן שלחשדנות זו יש רקע קודם בחיי 
הנישואין, אך כאן מדובר בחשדנות הרסנית. התורה מבקשת לברר האם יש מקום לחשדנות 
לבנייה  שיביא  יתכן  אך  ממש,  של  בסכנה  הכרוך  בירור,  לתהליך  הולכים  והאשה  הגבר  זו. 
מחדש של האמון. לוקחים את שמו של אלוקים, הכתוב על קלף, מוחקים אותו במים ועל 
האשה הנחשדת לשתות אותם. שמו הקדוש של אלוקים נמחק למען שלום בית. למה? כי 
אינו  לאשתו,  מאמין  אינו  והבעל  לבעלה  מאמינה  אינה  האשה  החשדנות,  מקננת  שבו  בית 

יכול להמשיך ולתפקד. יש לעצור ולהחזיר את האמון לבית.

תולדה  הוא  המשפחתי  ”האמון  מב):  (אורות  זצ“ל  קוק  הרב  מסביר  לאמון?  מגיעים  איך 
והמשכה מאותה האמונה הגדולה השרויה בעומק האהבה“. יסוד האמון נובע מעומק האהבה 
הסתרות  קלות“,  ”מעידות  קטנים“,  ”שקרים  בבית  יש  חלילה  אם  הזוג.  בני  בין  האמתית 
והעלמות בין בני הזוג, זה פוגע ביסוד הבסיסי של הבית, שהוא האמון. האהבה העמוקה בין 
בני הזוג, שהיא שורש המשפחה, כנראה אינה במיטבה. האמון והאהבה אינם אמורים לחפות 
על ליקויים מוסריים כאלה או אחרים. אין כאן אהבה עיוורת. נדרש מאתנו לפעול בתוך הבית 
להגברת האמון. הרב קוק לימדנו שדבר זה יעשה ע“י הגברת האהבה בתוך הבית והעמקת 

הקשר הזוגי והמשפחתי ומכאן הדרך סלולה לאמון בחיינו, במשפחתנו ובכל העולם כולו. 
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יחצ“נות בחיים

לא  מעשיך,  את  תיחצ“ן  לא  ”אם  התורנית:  החכמה  או  התורן  החכם  לנו  אומרים  פעם  לא 
 – פרסמת  ולא  ”עשית  האלמותי:   המשפט  את  מצטטים  גמור  ובביטחון  בחיים“  תתקדם 
יתכן  קיצוני:  באופן  הזה  המשפט  את  לוקחים  אנחנו  שלפעמים  לי  נראה  עשית“.  לא  כאילו 
שהכי טוב שלא נעשה ונתפרסם, אך אם אין ברירה ואנחנו חייבים לעשות בשביל להתפרסם 
- נעשה, אך הכי אידיוט יוצא מי שעושה ולא מפרסם... האם באמת יחצ“נות היא עיקר חיינו? 
לפרסום  לתת  שעלינו  המדויק  המקום  ומה  חיינו?  כל  ויגעים  עמלים  אנו  זה  בשביל  האם 
בין  המשפחה,  בחיי  גם  העבודה.  מקום  על  רק  מדברים  שאיננו  נדגיש  ראשית  מעשינו? 
חברים או סתם כשמדובר באדם שמתנדב או עושה מעשה טוב, שאלת הפרסום היא שאלה 

אקוטית וחשובה מאוד.
בפרשתנו אנו מגלים את שורש מנהיגותו של משה רבנו: ”והאיש משה עניו מאוד מכל האדם 
אשר על פני האדמה“. מדוע נכתב כך בתורה? כי זה סוד ההצלחה! משה רבנו אינו מתפאר 
במעשיו: אני הצלתי... אני הוצאתי... אני נתתי להם תורה, אני סיפקתי לחם במדבר... אני, אני 
ועוד פעם אני... סגנון זה של חיים מאבד את כל העיקר בחיינו. באה התורה ללמדנו שחיים 
שהוטלה  המטלה  התפקיד,  האידיאל,  הרעיון,  והעולם.  החיים  מרכז  אינני  שליחות.  חיי  הם 
עלינו הם העיקר! מנהיג וכל אדם אחר שלא ידע לעשות הבחנה זו, גאוותו תפיל אותו. אולי 
יראה ברכה מדומה וזמנית, אך לא ירחק היום וגאוותו תהיה לו לרועץ. עולם שמסגל לעצמו 
את מידת הענווה ומתרחק מן הגאווה, הוא עולם המאפשר לכולם לחיות בו ואינו דוחק את 
להפוך  כיצד  העיקרית:  במשימה  העסוק  עולם  וטוב,  מפרגן  עולם  זהו  אחרים.  של  רגליהם 
את חיינו למוסריים וצודקים יותר. אין לנו פריבילגיה לבזבז אנרגיות מיותרות על כבוד, גאווה 

ויחצ“נות מיותרת. ולוואי שנזכה...
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סדרת חינוך במדבר

מסופר  בפרשתנו  במדבר?  עם  לנהל  אפשר  כיצד  במדבר.  שנה  ארבעים  צועד  שלם  עם 
את  לקפל  צריך  היה  המחנה,  מעל  הענן  עלה  כאשר  הענן!  לפי  היו  והחנייה  שההליכה 
צריך  היה  עמד,  כשהענן  הענן.  בעקבות  לצעוד  ולהתחיל  מזמן  לא  זה  שנבנה  המאהל  כל 
היתה  לא  הענן  שבחניית  מדגישה  התורה  מחדש.  המאהל  את  ולבנות  המסע  את  לעצור 
שום חוקיות וסדר. לפעמים התקדם הענן ימים מספר מבלי לעצור ולפעמים עצר אחרי יום 
אחד בלבד. מאידך גיסא, לעיתים חנה הענן במקום אחד במשך חודשים רבים. נסו לחשוב 
על כך שפתאום הענן נעצר ואינכם יודעים האם להתארגן כעת לחניית יום קצרה, או שמא 
ודאי  סגורים?  להשאירם  או  והארגזים  המזוודות  את  לפרוק  האם  ארוכה?  לתקופה  לחנייה 
לארץ  ולכניסה  התורה  לקבלת  אותם  להכין  נועדה  במדבר  ישראל  בני  של  זו  שהתנהלות 
ישראל. דורות של שעבוד במצרים נתנו בהם את אותותיהם וניכר היה בהם שלא יוכלו לעמוד 
על  מלחמה  טוטליות:  בה  מהגרים  תובעת  ישראל  ארץ  לארץ.  הכניסה  של  הגדול  באתגר 
הארץ, עבודת אדמה ובניין וכמובן עמידה בדרישות הרוחניות שהארץ מציבה בפני יושביה. 
כל אלה דורשים מהגרים בארץ סוג של עצמאות, סוג של הקשבה ויכולת עמידה וציות לצו 
עליון. הרמב“ן רואה באופן מסעם של בני ישראל במדבר ענין של אמונה גדולה והתבטלות 
של ישראל בפני הצו האלוקי. הכל היה בהשלמה ובשמחה, הכל היה ”על פי ה‘“. התנהגות זו 
של בני ישראל נזקפת לשבחם. הם לא עשו מה שנוח ונראה להם, אלא תפקדו רק על-פי 
הענן. המסע המדויק והנכון ביותר הוא על פי הענן וזוהי ”סדרת החינוך“ הראשונה של בני 
בענן.  אלוקית  תלות  זו  בהתנהלות  יש  לארץ.  הכניסה  לקראת  ממצרים,  ביציאתם  ישראל 
בתפילה  לשמיים,  עינינו  ותמיד  עצמנו  בכוחות  להתנהל  עלינו  כאן  ”ענן“.  אין  ישראל  בארץ 

ובתקווה שהתנהלותנו והתנהגותנו יהיו ראויים, נכונים, צודקים ומדויקים. מי ייתן... 
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ענווה: לפרגן לכולם

סכסוך פנים משפחתי הנובע מחוסר פרגון מתגלה בפרשתנו. אהרון ומרים, אחיו של משה 
לגילוי  זכינו  אנו  גם  הרי  מתגאה,  אחינו  מדוע  היא,  העיקרית  וטענתם  סרה  בו  מדברים  רבנו 
אלוקי? אך התורה מיד מעידה: ’והאיש משה ענו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה‘, אם 
כך כיצד טעו כל כך אהרון ומרים לייחס למשה גאווה, חלילה? נראה שחוסר הפרגון שלהם 
נבע מאי נוחות על מקומם בצל אחיהם משה. הגאוותן מלא מה‘אני‘ שלו ואינו נותן מקום 
לאחרים, לעומתו העניו מבטל את ה‘אני‘ שלו ומאפשר לכולם להיות נוכחים ומשמעותיים. 
ענווה וגאווה תלויים באמונה שלנו. כאשר נבין שכשרונותינו, כספנו, כבודנו, חכמתנו, ויופינו 
הם מתנה משמיים אז מגוחך שמקבל מתנה יתגאה בה. לעומתו הגאוותן בטוח שהוא בעל 

הכשרונות ובזכותו יש לו עושר וכבוד, יופי וחכמה, מחזיק טובה לעצמו ולא מפרגן לאחרים.
וכעת לסיפור: מעשה בתלמיד שהגיע לרבו והתלונן על חברו שפתח עסק דומה לעסקו ובקש 
מרבו לקללו. אמר לו הרב שאינו מקלל, והחל הרב להתעניין בעסק, מה מקור הסחורה, כיצד 
מוביל אותה וכד‘. השיב התלמיד שהעגלון מביאה, שאל הרב האם הסוס שותה מן המעיין 
שבדרך וענה התלמיד שכן. שאל הרב מדוע הסוס רוקע ברגליו במים בעת ששותה? ומיד 
ענה הרב: ’רואה הסוס במים סוס אחר וחושש שהסוס השני בא לקחת לו את המים… והוא 
בועט בו, המים נעכרים ו‘הסוס‘ שממול  בורח‘. החל היהודי צוחק לטיפשותו של הסוס, וכי 
מים  לשתות  נאלץ  הוא  כך  בשל  ועוד  סוסים?…  אלפי  עוד  בשביל  במעיין  מים  מספיק  אין 
עכורים… אכן אמר הרב, ’פרנסה יש לאלוקים בשפע, לא צריכים להיות מודאגים מסוסים 

אחרים…‘ אז ממש כך, נאחז באמונה במידת הענווה ונפרגן לכולם כי יש מקום לכולם...
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לפעמים צריך להיות ”ראש קטן“...

ובכל  בעבודה  בלימודים,  בבית,  ראש“ -  אלא ”להגדיל  קטן“,  להיות ”ראש  לא  חונכנו  תמיד 
מקום. ההבדל בין ”ראש קטן“ ל“ראש גדול“ אינו רק בתוצאות מעשיהם - האחד עושה רק 
מחובר  הגדול“  עקרוני. ”הראש  הבדל  כאן  יש  אלא  ומרחיב,  מוסיף  והשני  לו  שאומרים  מה 
מהותית לעשייה ולמשימה שהוטלה עליו. הוא רוצה להשיג הישגים בלתי שגרתיים, הנובעים 
מראייה כוללת של המשימה ולא רק  לצאת ידי חובה, לעשות את מעשינו מתוך חיבור אמיתי 

ושמחה ולא מתוך הרגל ושחיקה.
בפרשתנו נקרא את הסיפור הנורא של הוצאת הדיבה על ארץ ישראל על-ידי עשרת המרגלים 
בדור המדבר. מעשה זה עיכב את הכניסה לארץ בארבעים שנה. מיד לאחר שנגזרה הגזרה, 
החל העם לבכות והחליט ליזום כניסה עצמאית מיידית לארץ ישראל, שתהווה מעין כפרה על 
חטא המרגלים, אך משה רבנו לא אהב את הרעיון ומנע מהם לעשות זאת. מדוע? אומרת לנו 
התורה: ”ַאל ַּתֲעלּו ִּכי ֵאין ה‘ ְּבִקְרְּבֶכם ְוא ִּתָּנְגפּו ִלְפֵני ֹאְיֵביֶכם.“ הכניסה לארץ אמורה להיות 
מתוך שליחות ואחריות. אין מדובר כאן בעלייה פרטית, אלא במהלך היסטורי בעל שורשים 
עמוקים. כאן נדרש להיות ”ראש קטן“ ולהישמע לרוח המפקד. גם החייל הקרבי ביותר אינו 
רשאי ליזום קרב ללא פקודה. תמיד נצרנו בקרבנו את הקשר המיוחד לארץ ישראל שמקורו 
בתנ“ך ובהבטחה האלוקית. לכן אין מקום לכרסם בקשר זה. אנשי דור המדבר ניסו לדלג על 
שלב זה  ולעלות לארץ ללא הקשר העמוק לעברנו וללא הבנת הקשר בין ישראל לארצו. לכן 

לךפעולה זו לא היתה רצויה. לסיכום: מצוין להיות ”ראש גדול“, אך לא יותר מדי...
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כיצד מדברים בבית?

כולנו מזועזעים מלשון הרע המסופר בפרשת השבוע על ארץ ישראל הנשמע מפי המרגלים. 
העונש הגדול אשר ניתן להם שלא יכנסו לארץ ישראל מראה על חומרת החטא. ובכל זאת 
מדובר ’רק‘ על דיבורים שנאמרו על ’עצים ואבנים‘. מכאן למדו חכמים על חומרת סיפור לשון 

הרע על בני אדם.

איסור סיפור ’לשון הרע‘ הוא דבר הגיוני ומתקבל על הדעת וככל שחושבים עליו מבינים אנו 
את חומרתו וסכנתו שהרי לא יעלה על הדעת לספר לחבר על מעלליו של חבר אחר, וודאי 
שלא נלך ונפרסם דברים אלו בעיתון או באינטרנט [או הפייסבוק והווטצאפ...] מאידך ישנה 
תופעה שאולי התרגלנו אליה והיא סיפורים ודיבורים בין בני זוג או בתוך משפחה על אחרים 
כי זה ’נשאר בתוך המשפחה‘. האם באמת ראוי לספר לבן זוגי דברים שאיני מספר לאחרים 
מטעם שבן הזוג שלי תמיד ששומר את הדברים ולא מספר לאף אחד [מלבד לאחד שהוא 

החבר הכי קרוב שלו...]?

סיפור  בין  הבדל  שאין  כתב  חיים“  ”החפץ  בכינויו  המוכר  מראדין  ישראל  רבי  שלא.  וודאי 
לשון הרע לבן זוג לבין סיפורו לכל אדם, סיפור לשון הרע לבן הזוג אף חמור יותר כי פעמים 

מתעוררים כעסים ואמוציות שליליות המזיקות מאוד לדובר ולשומע.

מי מאיתנו לא נפגש עם הסיטואציה המביכה שאדם מספר על אשתו [חמותו?] וחברו ’נכנס 
לקטע‘ וממשיך ומוסיף גם הוא לספר על אשת החבר. כועס וצועק החבר ’ מדוע אתה פוגע 
לך  מותר  לי  אשתי,  זו  חברו  לו  ענה  בה‘...  פגעת  אתה  גם  ’הרי  ואמר  החבר  עונה  באשתי‘? 
אסור. אז זהו, גם לך אסור! מצוין ואף חשוב לשוחח עם בן הזוג, אך רכילות ולשון הרע לא 

יוסיפו לזוגיות ואווירת הביחד.
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רואים בעיניים או בלב?

למרגלים  המתייחסת  בפרשה  ובמיוחד  פעמים  וכמה  כמה  ’לתור‘  המילה  חוזרת  בפרשתנו 
ששלח משה ’לתור‘ את הארץ. בעיון במילון אבן שושן בערך ’תור‘ מובאים שלשה הסברים: 
הלך  [בהשאלה]  לבבו‘  אחרי  ’תר  גם  שיש  כתוב  הערך  בסוף  חקר...   .3 ריגל...   .2 סייר...   .1
בשרירות לבו, נגרר אחרי יצריו‘. נתעכב על ההסבר האחרון. נראה שאין ראייה אובייקטיבית 
לאדם. נעשה סקר ונראה מה האדם באמת ’רואה‘? מה הוא יודע ’להעביר‘ מחוויית הראיה 
למילים? נגלה שכל אדם רואה דבר אחר לגמרי. ממה נובע שינוי זה ב‘ראייה‘? נראה שהכל 
תלוי ב‘לב‘ הרואה, להיכן לבנו נמשך, מה מעניין אותנו באמת, לפי ערכינו, תרבותנו ויסודות 
החינוך עליהם גדלנו. חשמלאי שנכנס לאולם יתעניין במערכת התאורה, נגר יתעניין בריהוט 
ואמן יתעניין בתמונות. גם ברור שהראייה שאנו רואים את חברנו הקרוב שונה מראייה שאנו 
בעין  ראיה  לעומת  אהובנו  של  מעשיו  את  טובה  בעין  נראה  מאתנו,  ורחוק  זר  אדם  רואים 
שלילית לאדם שאינו אהובנו. למה? לכאורה אותה ראייה? לא, כל הראייה הולכת אחר הלב. 

גם במרגלים את הארץ מתגלה אותה תופעה. חלק מהאנשים ראו בארץ ישראל דבר אסוני 
ובלתי ניתן להשגה: ’ֶאֶפס ִּכי ַעז ָהָעם ַהּיֵׁשב ָּבָאֶרץ ְוֶהָעִרים ְּבֻצרֹות ְּגדֹת ְמאֹד ְוַגם ְיִלֵדי ָהֲעָנק 
ָרִאינּו ָׁשם‘ אך יש ש‘ראו‘ דברים אחרים: ’ָעה ַנֲעֶלה ְוָיַרְׁשנּו אָֹתּה ִּכי ָיכֹול נּוַכל לה... טֹוָבה ָהָאֶרץ 

ְמאֹד ְמאֹד‘. לכן לפני שרואים בעיניים צריכים ל‘ראות‘ בלב. ’אדם רואה מהרהורי לבו‘... 
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חילוקי דעות ולא חילוקי לבבות

אך  והשלום,  האחדות  את  חכמים  שיבחו  גיסא  ומאידך  המחלוקת  חומרת  על  נאמר   רבות 
יש סכנה  גדולה בהבנת הדברים כפשוטם. וכי יעלה על דעתנו שכל בני האדם יחשבו אותו 
דבר? וכי יעלה על דעתנו שדעת חברנו תהא כדעתנו, הצודקת כמובן... או שאנו, חלילה, נשנה 
כנראה  בדעתנו,  ומשוכנעים  בטוחים  שאנו  כשם  שלא!  ודאי  חברנו?  של  לדעתו  דעתנו  את 
נראה  ושלום?  לאחדות  פעם  אי  נגיע  כיצד  כן,  ואם  בדעתם  ומשוכנעים  בטוחים  חברינו  גם 

שבשאלה זו טמונה הטעות הנפוצה מאוד שאנו טועים בה בהבנת המושג ”אחדות“.
והראויה  הרצויה  המחלוקת  המחלוקת.  בענין  הפכים  שני  מביאה  ”אבות“  במסכת  המשנה 
היא כמחלוקת בין הלל ושמאי. בין הלל ושמאי היו מחלוקות משמעותיות בסוגיות הלכתיות 
רבות, אך הם אהבו וכיבדו זה את זה ויותר מכך, מספרים לנו חז“ל, אף לא נמנעו מחתונות 
לשם  ”מחלוקת  חז“ל  קוראים  זו  למחלוקת  לחוד!  וחיים  לחוד  דעות  כי  המשפחות,  בין 
שמים“. המחלוקת בדעות לא היתה גורם לפירוד לבבות. כדוגמה שלילית למחלוקת שאינה 
בין  במחלוקת  מדובר  לא  ועדתו.  קורח  מחלוקת  את  אבות  במסכת  המשנה  מביאה  רצויה 
נגף  לאבן  הדעות  הפכו  זו  במחלוקת  לעדתו.  קורח  בין  מחלוקת  אלא  ואהרון,  למשה  קורח 
ביחסים שבין אדם לחברו, כי כאשר המניע הוא אישי ואינטרסנטי, הדעות הן רק סיפור כיסוי 

למחלוקת. מחלוקת כזו נקראת ”מחלוקת שלא לשם שמיים“.
לפעמים נראה לנו שאם נצעק, נכפיש, נעליב, נבזה או נפרסם, ניצחנו. ממש לא, הפסדנו. 
אדם אמיתי ומתורבת שרוצה שדעתו באמת תשמע, שרוצה באמת לשכנע בצדקת דעותיו, 
כראוי.  דעתו  את  ומציג  הטענות  עם  ענייני  באופן  מתמודד  אלא  ומשמיץ,   מתגאה  אינו 
על  אך  מעטים,  אנשים  על  ולהשפיע  מאוד  קצר  לטווח  לפעול  אולי  יכולה  זולה“  ”דמגוגיה 
מביאה  אלא  פועלת,  אינה  שמיים“  לשם  ”שלא  מחלוקת  האדם  בני  של  המוחלט  הרוב 
שאין  אף  האחר,  של  דעותיו  ולהכלת  הדדי  לכבוד  לחזור  בואו  וכעס.  פירוד  והרבה  לשנאה 
אנו מסכימים אתו ומשוכנעים בטעותו. נבין שגם האחר חושב אותו דבר עלינו... שבת של 

אחדות, שמחה ושלום.
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האם יש גבול לסבלנות?

מידת הסבלנות המתגלה אצל משה רבנו לא ידעה גבול, עד למחלוקת קורח במשה. משה 
נושא בסבלנות את התלונות הבלתי פוסקות של העם במדבר, את המשבר הגדול של חטא 
על  נופל  והוא  עומד  לא  רבנו  משה  ’התנשאות‘  בהאשמת  כלפיו  קורח  בטענת  אך  העגל, 
פניו. ואינו מגיב. מדוע משה אינו מפעיל את ’אקדח‘ הסבלנות ומתפלל עליהם כפי שעשה 
זאת בכל חטאי העם עד כה? רש“י מבאר בדרך משל: ’משל לבן מלך שסרח על אביו ופייס 
מתי  עד  אמר:  ההוא.  האוהב  ידי  נתרשלו  רביעית  כשסרח  ושלש,  ושתים  פעם  אוהבו  עליו 
לומר  אפשר  היה  רש“י  שהביא  המשל  לולי  ממני‘.  עוד  יקבל  לא  שמא  המלך,  על  אטריח 
המחלוקת  במחלת  שנגועה  עדה  או  אדם  שבאמת  גדול  כך  כל  הוא  המחלוקת  עוון  שאכן 
אין להם תקנה ואפילו משה רבנו, שיאן ’לימוד הזכות‘ עלי אדמות לא יכול ללמד על קורח 
’עייפות  כאן  יש  כביכול  האם  ידיו.  ה‘נתרשלו‘  את  מדגיש  שהמשל  נראה  אך  זכות.  ועדתו 
החומר‘ של משה, חלילה לומר כך. גם לא מתקבל לפרש שבקורח היה כאן עניין אישי נגד 
משה רבנו ולכן לא לימד זכות עליהם שהרי התורה העידה על ענוותנותו של משה וודאי לא 
עניינים אישיים הטרידו אותו. נראה שיש כאן עניין מהותי בחטאם של קרח ועדתו. הטענה 
’כולם קדושים ומדוע תתנשאו על קהל ה‘‘. היא שורש הבעיה. לומר שכולם אותו דבר היא 
טעות מהותית אשר מחריבה כל אפשרות לתיקון, ישנם מדרגות רוחניות בעם, אנו מחולקים 
בסדר  רחב.  וציבור  תלמידים  מנהיגים,  הדור,  לגדולי  מחולקים  אנו  וישראל,  לוויים  לכהנים, 
הזה עולמנו מתקיים מדור לדור אך כאשר כופרים בהנחת היסוד הזו, אזי אין אפשרות לתקן. 
ההכרה ב‘מקור הסמכות‘, במדרג רוחני בעם, מאפשרת תיקון. לכן משה משתתק ’ויפול על 

פניו‘ כי לא ראה מוצא מקלקול נורא זה. כנראה שגם לסבלנות יש גבול...
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ומשה היכה בסלע ויצאו ממנו מים...

לא נראה שמשה רבנו היה שר בשמחה שיר זה כפי ששרנו אותו פעם... במה מדובר? מצוקת 
המים של עם ישראל במדבר הביאה לציווי של הקב“ה למשה רבנו לקחת את המטה ולדבר 
אל הסלע, כדי שיצאו ממנו מים שיספיקו לשתייה לעם ולצאן, אך כפי שהתורה מתארת את 
ביצועו של הצו האלוקי, משה רבנו מכה בסלע פעמיים. כתוצאה משינוי זה נענש משה בכך 
מבהיל  ה‘.  קידוש  וחוסר  בה‘  אמונה  בחוסר  מואשם  והוא  ישראל  לארץ  להיכנס  יזכה  שלא 
לחשוב שלאחר כל מסירות הנפש וכל הסבל הגדול של משה, שהנהיג את בני ישראל עם כל 
תלונותיהם, המנהיג הנאמן לא יזכה להגיע ל“קו הגמר“ ולהשלים את המשימה של כניסת 

עם ישראל לארץ ישראל. 
רש“י אמנם מסביר את חומרת המעשה בכך שדיבור נחשב ליותר קידוש ה‘ מאשר הכאה, 
אך הדבר עדיין אינו מובן. וכי בגלל שמשה לא דיבר אל הסלע אלא הכה בו, מגיע לו עונש 

חמור כל כך - שלא יזכה להביא את הקהל הזה לארץ ישראל? 
הסבלנות  מידת  סבלנות.  לגלות  חייב  שמנהיג  מכך  נובע  משה  של  החמור  שהעונש  נראה 
דורשת הרבה הקשבה ודיבור. הסבלנות מלמדת אותנו שקשיים ומשברים לא פותרים על-
ידי מכות וצעקות. לכן היה משה מנהיג מופלא וראוי לדור המדבר, אך בארץ ישראל זקוקים 
דיבור  של  הנהגה  ומסבירה,  שמדברת  הנהגה  אלא  ”מכה“,  הנהגה  לא  אחר.  מסוג  להנהגה 

אוהב, מחבר ומסנגר.  ת
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פרה אדומה: לדעת שאינך יודע

פעם  אם  להבין.  קשה  חיים,  אנו  שבו  המתועש  העולם  את  עולמנו?  את  מבינים  אנו  האם 
התאמצנו להבין את פעולת המקרר ומכונת הכביסה אז היום לך תבין את פעולת המזל“ט 
שאת  וכמה  כמה  אחת  על  שבעולם,  ’החומר  לגבי  נכונים  הדברים  ואם  והוויז...  המיקרוגל 
הדברים הרוחניים כהבנת הטוב והרע, הנהגת אלוקים את העולם והציווים האלוקיים קשה 

מאוד להבין.

התורה הדגישה שיש מצווה אחת שהיא כמו ’חוקה‘ שאין לה טעם אנושי והיא מצוות ’פרה 
הפרה  מאפר  ולקחת  ולשורפה  אדומה‘  ’פרה  לקחת  מצווה  התורה  שבפרשתנו.  אדומה‘ 
ולהזות [לזרוק] על אדם שנטמא בטומאת מת ורק בכך יכול הוא להיטהר. האמת היא שאדם 
המתבונן בכל המצוות כולן , האם הן מובנות? מה מובן יותר ממצוות תפילין? במצוות נטילת 
ארבעת המינים? במצוות סוכה או תקיעת שופר? האם באמת הטעמים שאנו נותנים למצוות 
ומשונה  חריגה  אחת,  במצווה  בחרה  שהתורה  נראה  לא...  ממש  האמיתיים?  הטעמים  הם 
ללמד  בכדי  טעמה,  את  מבינים  שאנו  לעצמנו  ולדמיין  לחשוב  אפילו  יכולים  אנו  אין  שבה 
רק  לא  זה  באופן  ומשמעותית.  חשובה  ידיעה  זו  יודעים –  אנו  שאין  שלדעת  כולו  הכלל  על 
שאנו לא מתרחקים מקיום המצוות, חלילה, אלא להיפך הבנה זו שאין אנו מבינים מעצימה 
ומגדילה את השאיפה והרצון שלנו להתחבר אל גודל המצוות ולהבין שהם אלוקיות שניתנו 
מבינים  אנו  שאין  למרות  שלנו  לאייפון  להתחבר  קושי  לנו  שאין  כמו  לפחות  עולם.  מבורא 
את אופן פעולתו, על אחת כמה וכמה שיהיה זה נכון להתחבר לתורה ולמצוות למרות חוסר 

הבנתנו אותם.
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לא שוברים את הכלים

מכירים את המצב הזה: התאכזבנו ממשהו מסוים? כעסנו על דבר ’קטן‘? ’התבאסנו‘ מחבר, 
בן זוג, ילד או חבר לעבודה ואז הכל כבר לא שווה כלום, אין טעם לחיים, הכל דפוק ואין עוד 
זה  והפרופורציות.  הדעת  שיקול  את  מאבדים  נשכח,  הכל  רגע  באותו  לחיות.  אמתית  סיבה 
הרגע שצריך לעצור ולחשוב, כעת צריך לקחת אוויר, עפרון ונייר ולכתוב עשרה דברים טובים 
מה  את  לכתוב  השני  ובטור  וכו‘  לחברי  זוגי,  לבן  לי,  שיש  לה‘,  תודה  אומרים  אנו  שעליהם 

שקרה לנו... התוצאה מאוד ברורה.

מה יותר מציק לאדם? קוץ באצבע או מחלת לב? נכון... ’קוץ‘, הקוץ שמפר לנו את האיזון, 
שמעצבן, שמטריד ומטריף.  שתופס את  הראש, שלא יאפשר לנו לתפקד, לעומת מחלת 
הלב שיכולה לשכון על מנוחתה בכבוד ללא הפרעה והרבה פעמים אדם יעדיף אף להתעלם 
ממנה... אך אחי, אחותי ’כולה‘ קוץ קטן... כך מרגישים כשקורים בפרשת השבוע את תלונת 
שאין  החשבתם  רגע,  רק  ועוד...  מתים,  כולנו  ממצרים,  שיצאנו  חבל  המים:  על  ישראל  בני 
למשה ואהרון אחריות? וכי הם דאגו לעצמם ל‘שישיות‘? קצת צמאים ומאבדים את כל החזון 
הגדול, את כל השאיפות הגדולות, את כל האמונה הגדולה שהיתה להם במדבר? זאת בדיוק 
התביעה והדרישה מאתנו, לא לאבד את הראש בשעת קושי וצרה, לא לנפח בדמיונות את 
המצב למצבים אבסורדיים ולא ריאליים. התביעה היא גם ממשה ואהרון, אלוקים ציווה לדבר 
אל הסלע והם מכים. לא בהכאה ירגע העם הזה כי אם בעידוד ובדבור ראוי ומתאים. כאשר 
יש קושי בחיינו, כאשר אנו חשים תחושת כשלון מסוימת, פרטית, משפחתית או לאומית, לא 
שוברים את הכלים, לא מכים ולא מאבדים פרופורציות אלא מדברים ומדברים ובסוף מישהו 

מהצד השני שומע, וזה בהחלט יכול להיות גם היושב במרומים ששומע את תפילתנו...
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עם ישראל בתוך הכפר הגלובלי

בעולם גלובלי, ששואף כל הזמן לשיתוף פעולה והכלה של האחר והשונה, נראה שחיי האדם 
או חיי אומה בבדידות מהווים חסרון משמעותי. העולם מזרז אותנו: ”מה לך לחיות כבודד, 
תתחבר לחברה, אל תישאר לבד.“ כך גם לאומה: ”אל תהיי חריגה, בודדת ושונה.“ העולם הוא 
כפר גלובלי קטן. צריך לפרוץ תרבויות, דתות וכמובן גם כלכלות. בפרשת השבוע מסופר על 
בלעם, שבא בשליחותו של בלק מלך מואב כדי לקלל את עם ישראל. בלעם מקלל, אך נמצא 
מברך: ”ֶהן ָעם ְלָבָדד ִיְׁשּכֹן ּוַבּגֹוִים א ִיְתַחָּׁשב“. נראה שבדברים אלה תפס בלעם את השורש 
וכן  העמים,  בשאר  כמוהו  אין  מיוחד.  עם  ישראל  ”כי  מיוחד:  עם  ישראל.  עם  את  המאפיין 
א-להי ישראל מיוחד אין כמוהו באלהי העמים...“ [רבינו בחיי] אין כאן התבדלות והתבודדות 
של עמנו משאר העמים, אלא דגש מיוחד על השוני המהותי שקיים בינינו לבין העמים: אנו 

עם ה‘ וה‘ הוא אבינו.

נראה שאין סתירה בין היות ”לבדד“ - ייחודי ובעל משמעות עצמית מיוחדת ומייחדת - לבין 
זהותם  על  לשמור  והאומה  האדם  על  ולכלל.  לאחרים  מחובר  להכיל ולהיות  הנטייה והרצון 
מכל משמר. אסור לטשטש את מדרגתנו הלאומית והרוחנית. גם לאדם הפרטי אסור לנסות 
לחקות אחרים בהתנהגותו ובאורח חייו. הוא חייב לגלות את אוצרותיו הפנימיים, המיוחדים 
אך ורק לו. ואם הדברים נכונים כלפי היחיד, נכונים הם שבעתיים כלפי האומה,  ”אשר בחר בנו 
מכל העמים ונתן לנו את תורתו“. לא נבראנו כעם ישראל, עם ה‘, כדי לחקות את האמריקאים, 
הצרפתים או התאילנדים. לא נצליח לטשטש את זהותנו וייחודנו וכמובן שאין זה סותר להיות 

מחובר לעולם בהתפתחותו ובתנאי שחיבור זה, היחד הזה, לא יפגע בייחוד שלנו.
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תחייה ַנְפִׁשי חיי ְיָׁשִרים

מבקש   מואב  מלך  בלק  עליו.  הקמים  עם  נלחם  ובדרכו  למדבר  ממצרים  יוצא  ישראל  עם 
להלחם עם ישראל בדרך מקורית: בקללות... ולצורך זה הוא שוכר את בלעם הידוע בכישוריו 
לקלל. תהליך מרתק עובר על בלעם בפרשתנו, מהרצון והחוצפה שלו לקלל את עם ישראל 
ובקשת רשות מרבונו של עולם לכך עד למצב שבו הוא מברך אותנו. בין הברכות שבלעם 
מבקש  ְיָׁשִרים‘.  מֹות  ַנְפִׁשי  ’ָּתמֹת  אותם:  לקלל  מצליח  שלא  לאחר  ישראל  את  לברך  נאלץ 
בלעם למות מות ישרים, חשבתי מדוע לא מבקש בלעם ’תחייה ַנְפִׁשי חיי ְיָׁשִרים‘, מדוע הוא 

מבקש על המוות?

ה‘ישרים‘ האלו הם אבות האומה הישראלית: אברהם יצחק ויעקב שנקראו ישרים. נקראו כך 
שמלבד שהיו צדיקים וחסידים אך היתה להם מעלת הישרות עם כל בני האדם, והשתדלו 
אנשי  על  להתפלל  אבינו  אברהם  טרח  ובתפילה [כמה  אורחים  בהכנסת  כולם,  למען  מאוד 
סדום הרשעים]. לא רק שהיו ’בסדר‘ עם הקב“ה, אלא במיוחד היו ’בסדר‘ עם כל סביבתם 

ולא רק עם אותם אנשים שהיו כמותם. 

הבין בלעם שהתכונה הבסיסית של ישרות שייכת לאבות האומה הישראלית, המלה ישראל 
מתחלקת לשניים: ישר, אל. בלעם מתפעל ורוצה להיות כמו האבות, הוא נתפס בקלקלתו 
שרצה לקלל, בניגוד גמור לאבות האומה, שרוצים רק לברך לכן מתפלל שלפחות ’ימות מות 

ישרים‘ אם לא הצליח לחיות חיי ישרים... 

מסופר שבזמן מלחמת ששת הימים בקשו אנשים מהצדיק הירושלמי, הרב אריה לוין זצ“ל, 
לקלל את נאצר (נשיא מצרים בזמן המלחמה), אמר להם ר‘ אריה: איני מורגל כלל לקלל 
ישראל…  של  בישועתם  לראות  שיזכה  נאצר  את  אני  מברך  אך  אדם,  קללתי  לא  ולעולם 

ולוואי שנזכה לחיות חיי ישרים אשר מתנהגים בישרות ומברכים את כולם. 
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סבלנות אינה ותרנות

כמה  חנות“.  בשום  קונים  לא  סבלנות,  ”סבלנות,  הילדים:  שיר  את  פה  בעל  מכיר  הורה  כל 
פעמים ביום, בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין ילדינו, בינינו לבין בן או בת הזוג, במקום העבודה או 
בכל מקום אחר בא לנו פשוט ”להתפוצץ“ ממה שראינו או שמענו ואז במקרה הטוב, שבו אנו 
יודעים שאיננו יכולים להרשות לעצמנו את התענוג להתפוצץ מכעס, אנחנו סופרים עד עשר 
ונרגעים, או פשוט מתפוצצים... אם כשמדובר באדם פרטי הסבלנות היא מצרך שאי אפשר 
התורה  הסבלנות.  מידת  על  לוותר  יכולים  אינם  מנהיגים  וכמה  כמה  אחת  על  עליו,  לוותר 
שהמנהיג  למחליף,  לו  לדאוג  מהקב“ה  רבנו  משה  של  בקשתו  על  בפרשתנו  לנו  מספרת 
החדש יהיה סבלן: ”סובל כל אחד ואחד לפי דעתו“. הקב“ה מציע את יהושע בן נון כמנהיג, 
משום שיהושע יכול ”להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד“. לכאורה הדברים סותרים. ”סובל 

דעתו של כל אחד“ נשמע כסותר את ”הולך כנגד רוחו של כל אחד“. 
דעתו,  על  לוותר  חייב  אינו  מנהיג  הסובלנות.  יסוד  את  אותנו  מלמדת  שהתורה  נראה  אלא 
הסובלנות:  במידת  מנצח  שילוב  יש  האחר.  של  רוחו  כנגד  להלוך  תמיד  יכול  אינו  מנגד  אך 
לדעת להיות ”סובל“, אך מאידך גיסא לא להיות ”כנגד“, או כלשונו המיוחדת של הרב צבי 
יהודה הכהן קוק זצ“ל: ”סבלנות אינה ותרנות“. כל אחד מאתנו הוא סוג של מנהיג, אם זה 
בינו לבין ילדיו, אשתו, משפחתו, עירו או מקום עבודתו. גם לנו צריכה להיות מידת המנהיג, 
שהיא האמונה והסבלנות להקשיב, להיות ”סובל“ ולהאמין שאפשר לתקן ואסור להתייאש. 
אך  הזולת,  וכלפי  ברחוב  בעבודה,   - סבלנות  לאדם  יש  שבהם  מצבים  לפעמים  יש  לצערנו, 
בתוך הבית פנימה - בין אדם לאשתו, בין אדם לילדיו, בתוך המשפחה, כבר אין לו סבלנות. 
כאן הוא מרבה לרטון ולכעוס. דווקא במעגלים הקרובים נדרשת סבלנות אין קץ להשתדל 

להכיל, לקבל, לתקן ולשפר.
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סבלנות יא חביבי...

שתי תכונות הפכיות יש בבני אדם: הקנאות והסבלנות. הקנאי לא סובל עוולה, חוסר צדק 
ושחיתות מוסרית. מעיר הערות לכולם. הסבלן מקבל את המציאות כמות שהיא. את העוולות, 
השחיתות וחוסר צדק. ולא מעיר לאחרים. שתי הדרכים קיצוניות ולא מדויקות. תוכחה לכולם 
נועדה לכשלון. הורה המעיר לילדיו כל הזמן צריך להבין שהערותיו לא מועילות, אדם שיעיר 
פעם  מליון  לבעלה  שתעיר  אשה  ו‘כחפרן‘.  כמצטדק  אליו  יתייחסו  עבודתו  לסביבת  הערות 
כנראה שגם במליון ואחד לא תצליח... לעומת ה‘מוכיח‘ הכפייתי משלים הסבלן עם כל מצבי 
החיים הכואבים והשפלים ביותר בטענה שאין מה לעשות. לא! יש מה לעשות עולמנו הוא 
עולם של  תיקון, של שכלול, עשייה והתקדמות. ’אשר ברא אלוקים – לעשות‘. לכן אם אתה 
בני  את  לשנות  שתוכל  אתה  משוכנע  אם  לתקן‘.  שאפשר  תאמין   – לתקן  שאפשר  מאמין 
משפחתך, מקום עבודתך, חבריך ובמיוחד את עצמך אתה מוזמן לעשות זאת בצורה טובה 
שהנה  עצמך  עם  טוב  להרגיש  לחצים,  לשחרר  נועדה  התוכחה  אם  אך  לפגוע.  בלי  ונעימה, 
ענין  את  פספסנו  אז  התוצאות  על  מחשבה  שום  בלי  לו...  מגיע  אותו,  הוכחתי  בו‘,  ’נכנסתי 
התיקון והתוכחה. בפרשתנו פנחס מתגלה כקנאי, אינו סובל מציאות של שחיתות מוסרית 
ועושה מעשה להפסקת הנגף הגדול. האם פנחס עשה כהוגן? צריך זהירות גדולה לא ללמוד 
האפשרות  את  איבד  פנחס  אחד.  לכל  מסור  לא  ממש  והוא  פשוט  לא  כלל  הדבר  מפנחס. 
להיות מנהיג בגלל מעשהו זה כי מנהיג אינו יכול להיות קנאי. הוא חייב להיות סבלן. סבלנות 
התיקון  של  למרחוק  הראייה  עומק  היא  אמת  סבלנות  המציאות.  עם  והשלמה  ויתור  אינה 
המיוחל. אנו מחליטים שדרך הסבלנות נוכל לתקן טוב יותר מאשר בדרך הקנאות ולכן אנחנו 
סבלניים. צריך לשקול היטב את תוכחתנו ולא פחות את סבלנותנו ורק אח“כ לאחוז במידה 

הרצויה והראויה.
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להבחין בין עיקר לטפל

ההבטחה  את  לקיים  ישראל,  לארץ  כניסתו  לקראת  שנה  ארבעים  במדבר  הולך  שלם  עם 
את  הקשה,  מצרים  גלות  את  יחד  עברו  הם  ישראל.  לעם  ישראל  ארץ  את  לתת  האלוקית 
קשיי המדבר, את הנפילות של שבירת לוחות הברית, חטא המרגלים ועוד ועוד. והנה, שבט 
גד, ראובן וחצי מנשה מבקשים לקבל כנחלה את עבר הירדן. וזו לשון בקשתם: ”ויגשו אליו 
לדאגתם  לצאן  דאגתם  את  הקדימו  הם  לטפנו“.  וערים  פה  למקננו  נבנה  צאן  גדרת  ויאמרו 
משנה  משה  לצנאכם.“  וגדרת  לטפכם  ערים  לכם  להם: ”בנו  עונה  רבנו  משה  אך  לילדיהם, 
את הסדר ומקדים את הילדים לצאן. מדוע? הסביר רש“י: ”חסים היו על ממונם יותר מבניהם 
ובנותיהם, שהקדימו מקניהם לטפם. אמר להם משה לא כן, עשו העיקר עיקר והטפל טפל. 

בנו לכם תחילה ערים לטפכם ואחר כך גדרות לצאנכם.“ 

חשיבות  בעולמנו  יש  השבטים.  וחצי  שניים  של  בגישתם  בסיסית  טעות  מזהה  רבנו  משה 
לילדים  דאגה  הבאים.  לדורות  דאגה  היא  לילדים  הדאגה  אך  ולנכסים,  לצאן  הכלכלי,   לצד 
גדול  למשהו  כלי  רק  הוא  הצאן  לטפל.  העיקר  בין  לבלבל  אסור  האומה.  לעתיד  דאגה  היא 
יותר. אולי זו הסיבה שמשה רבנו כועס עליהם ושואל מדוע הם נוטשים את כלל השבטים 
והולכים לבדם. יש כאן ראייה צרה ואגואיסטית, שאינה מקובלת. הדאגה לאחר היא המשימה 
העיקרית בחיינו. רק לאחר שהתרצו והודיעו שהם יובילו את המערכה לכיבוש הארץ, נעתר 
משה לבקשתם. בחיים הכל חשוב, אך יותר מכל חשוב סדר העדיפויות. האם להעדיף את 
הממון על פני הילדים? השאלה נשמעת מיותרת? לא בטוח... תחשבו על זה. כל אחד מאתנו 

נדרש כל הזמן להחליט מה עיקר ומה טפל. לפי מה קובעים? תחשבו גם על זה...
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ארץ ישראל: לא לנדל“ן

בני ישראל חווה חוויות נפלאות אך גם קשות בארבעים שנות המדבר, ירידת ’מן‘, ענני כבוד, 
ומים בצורה ניסית הם תופעות מגבשות ומלכדות. אך יש גם גיבוש נוסף שנולד ממלחמות 
משותפות. מלחמת בעמלק, באדום, במואב ובמדיין אשר מעוניינים לעכב את כניסת ישראל 
לארץ. הדבר המפתיע בפרשתנו שערב הכניסה לארץ מתפצל העם ושני שבטים וחצי, גד, 
המזרחי  הירדן  בעבר  ולהשאר  לארץ  להכנס  לא  רבנו  ממשה  מבקשים  מנשה  וחצי  ראובן 
בטענה ששם יש מרעה טוב לצאנם הרב לכן מתאים להם המקום. משה רבנו מתרעם ואומר 
להם שהם לא למדו לקח מהחטאים שעשו אבותיהם במשך ארבעים שנות שהותם במדבר. 
לכאורה מדוע התנגד משה לבקשתם? אחד מגדולי ישראל, הרב יצחק עארמה כתב פרוש 
לתורה בשם העקידה ושם הוא מפרש שתוכחתו של משה היא על חוסר ההבנה הבסיסית 
של שבטים אלו את מעלתה וקדושתה של ארץ ישראל. ארץ ישראל אינה פתרון כלכלי, אינה 
עניין של נדל“ן, אמנם אנו מאוד בעד פיתוח כלכלי אך הכלכלה, הבטחון, הרווחה כולם הם 
עצמה  בפני  מטרה  היא  אבות  חמדת  ארץ  בשבילנו.  מסמלת  הזו  שהארץ  למה  אמצעי  רק 
ולא אמצעי. יש לנו ייעוד אלוקי לחיות חיים שלמים בארץ הזו כאומה. זו הבשורה האלוקית 
העיקר  את  שהפכו  מתרעם  משה  ולכן  הזו.  ולארץ  הזה  לעם  דווקא  שייכת  התורה  לעולם. 

לטפל.
נראה לי שסיבת ההתרעמות על השבטים האלו היא גם בתמיהה כיצד יתכן שעברנו כברת 
זה הקוד של הארץ הזו  ’אחי‘  אתם מבקשים לפרוש בשיא?  כך ארוכה ביחד וכעת  כל  דרך 
ואח לא עוזב באמצע הקרב ואח ממשיך להיות אח בזמן מלחמה ובזמן שלום לכן לא מתאים 
שתעזבו, בארץ הזו צריכים להיות ביחד ומלוכדים, להתמודד עם הקשים המשותפים ובעז“ה 

לזכות להצלחות.
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עם הנצח אינו מפחד מדרך ארוכה

בעיתות מלחמה, כאשר קולות ההפגזות מהדהדים באוזנינו בעוד אנו בדרכנו למרחב המוגן, 
אינו  הנצח  ”עם  אלה:  במילים  השבוע  לאומה  נאומו  את  לסיים  ממשלתנו  ראש  לו  בחר 
מפחד מדרך ארוכה“. עם הנצח, המחבר את כל חוליות השרשרת מהליכתו הראשונה של 
אברהם, אבי האומה, דרך הליכתנו במדבר ארבעים שנה, המסופרת בפרשתנו ”אלה מסעי 
בני ישראל“, דרך הגלויות השונות והדרך הארוכה שעמנו עשה ועושה בדרכו לארץ ישראל 

ובדרכו להקמת מדינה, נדרשים עוז וגבורה. 

המסעות שבכל דור ודור, שכולנו, ללא יוצא מן הכלל, שותפים להם, כרוכים בקשיים ובקולות 
מלחמה. אמנם לא תמיד אנו רואים את הדברים עין בעין, אך על דבר אחד ודאי אין חולק. 
מדובר כאן בעם הנצח, אשר שורד וממשיך את חייו, שאיפותיו וחזונו ללא פחד וזיע ושועט 

קדימה לבניין מולדתו וארצו. 

פילוסופים והיסטוריונים רבים כבר חקרו את תופעת העם היהודי ולא הצליחו להגיע למסקנה 
בשאלה מדוע דווקא עם זה שורד. ממלכות ומעצמות נופלות וקמות ולעומתן ”עם ישראל 
שורה  על  התגבר  זה  ”עם  ווק:  הרמן  האמריקני  הסופר  כמו  מהם,  אחדים  נזכיר  אם  די  חי‘. 
זו  ממושכת  בהם. התקיימות  לעמוד  אין  הטבע  דרך  פי  שעל  ופגעים,  צרות  של  מדהימה 
בניגוד להיגיון ההיסטורי, היא הדבר המופלא ביותר והמצריך הסבר, אף כי גם אריכות הימים 
כולם  את  ראה  כתב: ”היהודי  טווין  מרק  האמריקני  הסופר  למדי“.  היא  מפליאה  כשלעצמה 
אין  זקנה.  של  תשישות  ולא  שקיעה  סימני  מראה  אינו  מאז ומעולם,  שהיה  מה  היום  והוא 
הכוחות  כל  היהודים.  מלבד  בעולם,  תמותה  בני  כולם  קהתה.  וערנותו לא  בכישוריו  האטה 
חולפים, אך הוא נשאר. מהו סוד נצחיותו?“ רק אומה, כזו שמגייסת עשרות אלפי אנשים תוך 
בודד, להביא  עשרות אלפים להלוויית חייל  אחת בפייסבוק יכולה להביא  שעות, שבהודעה 
אלפי עוגות ובגדים, שחזית ועורף מחוברים בה יחדיו ושלטי החוצות ודגלי המדינה תלויים בה 

בגאווה בכל מקום, היא זו שיכולה לומר: ”עם הנצח אינו מפחד מדרך ארוכה“. 
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להוכיח באהבה

כמה פעמים עומד לנו על הלשון להעיר לחברנו הטוב, לבן זוגנו או לסתם קרוב משפחה. מה 
שקוראים ’בקורת בונה‘ אך אנו נמנעים מחשש שמא דברינו לא יתקבלו כראוי ויגרמו פגיעה. 
לאנשים  אומן  מלאכת  וזו  להעיר  קשה  מאוד  שבאמת  נדגיש  להעיר?  הראויה  הדרך  מה 
מאוד רגישים ואוהבים שיכולים לעשות זאת בעדינות, ברגישות ובחכמה גדולה. אפשר לבוא 
ולהטיח בבן הזוג ולומר: ’מליון פעם בקשתי ממך לא להשאיר את נעלי הבית בסלון!! [אפשר 
לקרוא בלשון זכר ובלשון נקבה] אך אפשר פשוט לקחת את הנעליים ולהניח אותם במקומם 

פעם אחר פעם ואז בחצי בדיחה, חצי ברצינות להתלוצץ על כך והצד השני יבין [בעז“ה...]. 

התורה  הפרשה  בתחילת  הראוי.  התוכחה  עקרון  את  אותנו  מלמד  רבנו  משה  בפרשתנו 
אומרת: ’אלה הדברים אשר דבר משה אל בני ישראל בעבר הירדן בערבה מול סוף בין פראן 
שנה  ארבעים  של  המורכב  מהמסע  לארץ  הכניסה  ערב  זהב‘.  ודי  וחצרות  ולבן  תופל  ובין 
במדבר התורה מציינת סדרה של מקומות שעברו בהם ישראל. מה המיוחד במקומות אלו? 
ומזהיר  אותם  מוכיח  רבנו  משה  וכאן  חטאו  ישראל  בני  ומקום  מקום  שבכל  חז“ל  אומרים 
רש“י:  אומר  מדוע?  דק,  ברמז  נעשית  התוכחה  העבר.  מחטאי  ללמוד  הם  שצריכים  אותם 
’לפי שהן דברי תוכחות ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן לפיכך סתם את 
הדברים והזכירן ברמז מפני כבודן של ישראל‘. עם כל החשיבות של האזהרה לבני ישראל אך 
משה רבנו מגלה רגישות גדולה לכבודן. אסור לפגוע בהם, גם אם כוונתנו לטובה צריך להזהר 
בכבוד חברנו. ולכן אם האופציה היא להעיר לחבר או לפגוע בו, נעדיף את הכלל של ’שב ואל 
על  מצווה  התורה  כאשר  לחינם  ולא  חיוב.  מוסיפה  ולא  שלילה  מוסיפה  הפגיעה  כי  תעשה‘ 
כמוך‘  לרעך  ואהבת  עמיתך...  את  תוכיח  ’הוכח  פסוק:  באותו  מדגישה  היא  התוכחה  מצוות 

ללמדנו שמצוות התוכחה קיימת רק אם יתקיים התנאי של ’ואהבת לרעך כמוך‘. 
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לא מספיק להיות צדיק, צריך להיות גם ישר...

משה רבנו מצווה אותנו בפרשתנו, ציווי על עשיית כל מצוותיה של התורה: ’שמור תשמרון 
את מצות ה‘ אלקיכם ועדותיו וחקיו אשר צוך‘ [דברים ו, י“ז] אך התורה מוסיפה ציווי נוסף 
ואינה מפרטת כיצד אפשר ליישמו: ’ועשית הישר והטוב‘ מה בא ציווי זה להוסיף, וכי יש דבר 
ישר יותר מאשר לקיים את מצוותיה של התורה? רש“י הסביר שהציווי בא לחייב פשרה בדין, 
התורה לימדה שאמנם יש ציוויים אך אנו נתונים בעולם מורכב ולכן אי אפשר להעמיד את 
העולם על ’מידת הדין‘ וצריך לשלב בעולמנו גם את ’מידת הרחמים‘ ולכן צריך לשאוף להגיע 
’..מתחילה  נוסף:  ציווי  הוא  וטוב  ישר  לעשות  שהציווי  הסביר  הרמב“ן  אדם.  בני  בין  לפשרה 
אמר שתשמור חוקותיו ועדותיו אשר צוך, ועתה יאמר גם באשר לא צוך, תן דעתך לעשות 
התורה  אך  התורה,  של  הפורמליות  המצוות  את  שיש  אומרת  זאת  בעיניו…‘  והישר  הטוב 
אינה מכסה את כל סדרי החיים והאפשרויות השונות והתורה הסתפקה בדוגמאות ולכן עלינו 
’ישר וטוב‘ בכל מצבי חיינו השונים. ויתכן שהרמב“ן הדגיש כאן  ’ראש גדול‘ ולעשות  להיות 
פעם נוספת את הדברים שכבר באר במקום אחר: שיכול אדם לקיים את כל כללי ההלכה אך 

עדיין ייחשב ל‘נבל ברשות התורה‘.
’ישרים‘  שנקראו  ויעקב  יצחק  אברהם  הקדושים  אבותינו  על  הנצי“ב  דברי  את  להוסיף  ניתן 
ושאל מדוע לא נקראו ’צדיקים‘? ותשובתו  שישרות היא מדרגה גבוהה יותר. צדיק עושה את 
מה שכתוב בתורה וישר עושה אף את מה שלא כתוב ומתנהג בדרך הישר בכל מצבי החיים 
ונמק זאת כך: ’שהקב“ה ישר ואינו סובל צדיקים כֵאלו, אלא באופן שהולכים בדרך הישר גם 
בהליכות עולם, ולא בעקמימות אע“ג שהוא לשם שמים‘. חדים כתער דבריו. כן, וודאי להיות 

’צדיק‘ אך הכל מתוך ’ועשית הישר והטוב‘.
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מותר ליהנות, אך יש  לדעת להודות

עולמנו מורכב מהנאות קטנות וגדולות, כמו הנאה מקריאת ספר טוב, מעשיית מעשה טוב, 
אכילה,  כגון  גשמיות,  הנאות  גם  יש  גיסא,  מאידך  מעשינו.  על  הערכה  או  מחמאה  מקבלת 
אלוקים,  של  מעולמו  מעולמנו,  ליהנות  זכות  לנו  שיש  התורה  אומרת  בפרשתנו  וכד‘.  בילוי 
אך הדבר מותנה: ”ואכלת ושבעת - וברכת“. נהנית? יופי, תאמר תודה! כאן טמון היסוד של 
שיש  מובן  זה  אין  מאליו.  מובן  אינו  דבר  ששום  עצמו  את  להרגיל  חייב  אדם  הטוב.  הכרת 
אוכל במקרר, אין זה מובן שאנחנו יכולים ללכת, לנשום, לחיות, לראות ועוד ועוד. בציווי הזה 
של ”ואכלת ושעת וברכת“ כלולות זכות ההודיה וחובת ההודיה. התורה  מצווה לברך לאחר 
על  עונים  חכמים  האכילה?  לפני  גם  לברך  מצווה  שאדם  לנו  מנין  אך  לאכול,  מסיים  שאדם 
כך שזוהי ”סברה“, זה דבר פשוט והגיוני, איך יתכן שאדם ייהנה בעולם הזה ללא ברכה? וכי 
היינו מעלים על דעתנו להיכנס לביתו של חברנו וליהנות ממנו בלי לבקש ממנו רשות? בלי 

להודות לו לאחר מכן על ההנאה שנהנינו מרכושו?
על דברים רבים כל כך יכול אדם  להודות במשך היום - על בריאותו, על חייו, על פרנסתו, 
כל  מזל.  ביש  ממש  מרוד,  עני  שהיה  עזרא  אבן  על  מסופר  ועוד.  זוגו  בן  על  משפחתו,  על 
עיסוק שעסק בו כשל. ריחמו עליו תלמידיו והניחו בסתר ארנק כסף בדרכו לבית המדרש, 
אך כשהרב התקרב לארנק, הוא עצם את עיניו והתחיל ללכת כעיוור... מובן שהוא דילג על 
הארנק ולא ראה אותו. כששאלו אותו תלמידיו מדוע עצם את עיניו, ענה להם שהיה ממורמר 
ממצבו ורצה לשמח את עצמו ולהודות לה‘ על משהו טוב, אבל מה טוב במצבו? חשב. ברוך 
ה‘ שניתן לי מאור עיניים. החלטתי להיות עיוור לכמה דקות. לאחר שפקחתי את עיני לא היה 

שמח ממני. ברוך ה‘ יש לי מאור עיניים. ”ואכלת ושבעת - וברכת את ה‘‘.

קב
ע

ם
רי
דב

ש 
מ
חו



91ממתק לשבת

ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת

ישראל.  ארץ  של  המיוחד  שבחה  את  מדגיש  בפרשתנו,  הגדול  הפרידה  בנאום  רבנו,  משה 
ופירותיה  יבולה  ואף  ותהומות  מעיינות  במים,  מלאה  טובה,  כארץ  הארץ  את  מתאר  משה 
ֵזית  ֶאֶרץ  ְוִרּמֹון  ּוְתֵאָנה  ּוְׂשעָֹרה ְוֶגֶפן  ִחָּטה  ”ֶאֶרץ  מיוחדת:  להתייחסות  זוכים  הארץ  של 
ֶׁשֶמן, ּוְדָבׁש. ֶאֶרץ ֲאֶׁשר א ְבִמְסֵּכֻנת ּתֹאַכל ָּבּה ֶלֶחם א ֶתְחַסר ּכֹל ָּבּה“. בארץ ישראל מתחברים 
הצד הרוחני, המופשט של ארץ הקודש, ”הולי-לנד“ והצד הגשמי של חקלאות ויבול פירות, 
את  ביטאו  החכמים  שגדולי  במקורותינו  מסופר  בכך.  מסתיים  אינו  הארץ  של  שבחה  אך 
אהבתם לארץ במעשים: ר‘ אבא היה מנשק את סלעי עכו. ר‘ חנינא, מרוב חיבתו לארץ, היה 
דואג לתקן את מכשולי העיר, כדי שלא יצא על ארץ ישראל שם רע כארץ מוזנחת. ר‘ אמי ור‘ 
אסי היו דואגים לכך שלא יוציאו את דיבת הארץ, אף לא על מזג האוויר שלה ולכן לא התלוננו 

על החום בארץ או על הקור שבה. 

וכל כך למה? כי זאת הארץ שלנו, פשוט שלנו ועל הדברים שלנו אנחנו לא מתלוננים. את 
הדברים שלנו אנחנו אוהבים. למה? כי הם שלנו! וכאן המקום לסיפור: באחת העליות היה 
עולה חדש שכל הזמן התלונן בפני חבר שלי על ארץ ישראל ועל מדינת ישראל. חברי התגונן 
והתנצל עד אשר פקעה סבלנותו וענה לו בצורה חריפה: ’אתה צודק, הכל כאן זבל... אבל זה 

הזבל שלי. שם, מאיפה שבאת, הכל זהב, אבל זה לא שלי...“
את  לפקוח  רק  צריך  גשמי.  טוב  והרבה  אנושי  טוב  הרבה  טוב,  הרבה  כאן  יש  וחס,  חלילה 
זכה  לא  רבנו  שמשה  מקום  הזו.  הנפלאה  בארץ  זכינו  הגדול.  הטוב  את  ולראות  העיניים 

להיכנס אליו, אנחנו חיים בו. 
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זהירות: טעות אופטית

כמה פעמים הזדמן לנו בחיים ללכת רק לפי מבט עינינו? בחרנו דרך רחבה ונוחה, העדפנו 
את הכביש המהיר על פני כביש צר ומתפתל, והנה אחרי כמה דקות נסיעה מגיע הפקק... 
בקבלת  ואף  השבילים  הכבישים,  דרכינו.  לכל  מתכוון  אני  חזרה...  יכולת  מבלי  נתקעים  ואז 
על  הציבוריים.  בחיינו  ואף  המשפחה  במסגרת  בלימודים,  בעבודה,  חיינו:  בדרכי  החלטות 
הפסוק הראשון בפרשתנו ”ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה“ כתב המדרש: ”משל 
לאדם היושב בצומת של שני שבילים, אחד שתחילתו מישור וסופו קוצים, ואחד שתחילתו 
שתחילתו  זה  שביל  את  רואים  אתם  להם:  ואומר  העוברים  את  ומודיע  מישור,  וסופו  קוצים 
ואתם רואים  לצאת לקוצים,  מהלכים במישור וסופו  אתם  מישור? כשתיים ושלוש פסיעות 
את שביל זה שתחילתו קוצים? כשתיים ושלוש פסיעות אתם מהלכים בקוצים וסופו לצאת 
למישור...“ ממשל זה למדנו את מידת הענווה - לדעת להקשיב לאחרים. אני בסך הכל בן-
אדם ואין אני יכול לסמוך על עצמי. כמו שאני סומך על הרופא שלי ועל המוסכניק שלי, למה 
בדברים שהם ”דרך חיינו“, כשלפעמים האושר והשמחה שלנו תלויים בעצה טובה, לא נקשיב 

לעצת גדולים וחכמים מאתנו?
ההבדל  מה  ארוכה“.  שהיא  קצרה  ”דרך  ויש  קצרה“  שהיא  ארוכה  ”דרך  שיש  לימדונו  חז“ל 
היא  הארוכה  הדרך  לא.  או  ליעד  מגיעים  האם  בשאלה  ותלוי  מאוד  פשוט  ההבדל  ביניהן? 
אין  ארוכה  שהיא  קצרה  בדרך  אך  קצרה,  היא  ולכן  ליעד  מגיעים  בסופה  אך  ארוכה,  אמנם 
מגיעים ליעד... הדרך הארוכה היא מפותלת, תלולה ולפעמים גם מעייפת, כמו החיים עצמם. 
התמודדות  ניסיונות,  מאיתנו  תובעת  היא  ותסכולים.  מכשולים  ומורדות,  עליות  מלאת  היא 
ונפילות רבות, אך הידיעה כי דרך זו, ורק דרך זו, תביא אותנו לקריאת הwaze- ”הגעת ליעד“, 

היא הנותנת לנו כוח להתמודד ולגבור על קשיי החיים.

אה
ר

ם
רי
דב

ש 
מ
חו



93ממתק לשבת

לראות ברכה

פרשתנו פותחת במילים ”ְרֵאה ָאֹנִכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכה ּוְקָלָלה“. מדוע הודגשה המילה 
”ראה“? התורה באה ללמדנו את יסוד הראיה. עומק חיינו וטיבם תלויים מאוד בעומק המבט 
זוכה  אחד  כל  לא  ולעמנו.  למשפחתנו  אותנו,  לקורות  שסביבנו,  לאירועים  מייחסים  שאנו 
לראות את הברכה. לראות דבר כברכה או קללה זה עניין סובייקטיבי ולא מוחלט. לפעמים 
דבר  היא  לדוגמה,  גשמים,  ירידת  כקללה.  יגדיר  ואחר  כברכה  יגדיר  שאחד  אירוע  חווים  אנו 
טוב או רע? תלוי את מי שואלים, עבור מוכר המעילים והמטריות היא בוודאי טובה, אך למוכר 
עצי ההסקה ירידת גשמים מקלקלת את העצים. האם פיטורים מעבודה הם טובים או לא? 
מי יודע... יתכן שדווקא השינוי שלא יזמנו הוא זה שיביא אותנו למקום אישי ומשפחתי טוב 
אישית  דוגמה  לקחת  נסו  רע.  לראות  גם  ואפשר  טוב  לראות  אפשר  ודבר  דבר  בכל  יותר. 
ולשאול את שאלתנו. במה תלויה הבחנה זו? נראה שהראייה החיובית תלויה בעומק האמונה 
של האדם. מי שניחן בעין הרואה למרחוק ויודעת לראות את הטוב שבכל דבר, זוכה לברכה. 
לחשוב  ייכשל  ועכשיו,  מכאן  מבטו  את  להרים  מסוגל  ואינו  רואי  שקצר  שהוא  מי  לעומתו, 
שאכן מדובר בקללה. עיקר משימתנו היא להביט למרחוק. לא ראייה מצומצמת-עכשווית, 
חושב  והוא  האדם  של  במחשבתו  המושגים  מתהפכים  לפעמים  ארוך.  לטווח  ראייה  אלא 
שהקללה היא ברכה והברכה היא קללה. עלינו להתאמץ שכל ראייתנו תהיה לברכה. סיפור 
סיני עתיק מספר על חכם שהחזיק בכף ידו הסגורה זבוב ושאל ילד האם הזבוב  חי או מת? 
”בידך הדבר“, ענה הילד. לפי דברינו אלה אפשר לפרש את הפסוק: ”...ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום - ְּבָרָכה 

ּוְקָלָלה“. הדבר תלוי בכם האם הדברים יהיו לברכה או חלילה, לקללה.  
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אמונת חכמים

במערכת המשפט האזרחית יש מושג משפטי הנקרא ”מקור הסמכות“. הרעיון הוא שבאופן 
כללי אנו חייבים לציית למערכת המשפט, כדי שלא כל אחד יעשה דין לעצמו ואז תתמוטט 

המערכת המשפטית כולה.

התורה בפרשתנו כותבת ציווי כללי, שמחייב אותנו לשמוע בקול חכמים בכל מצב: ”על פי 
התורה אשר יורוך... תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל“. לכאורה ציווי זה 
מיותר, שהרי יש לנו ציווי לקיים את כל התורה ומצוותיה. אם כן, מדוע יש צורך בציווי ”לשמוע 
בקול חכמים“? וכי אין די שנשמע בקולה של תורה? רש“י הרחיב את גבולות הציות באופן 
גורף: ”אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין“. האם באמת יש מצווה 
לשמוע בקול חכמים אפילו כשהחכמים, חלילה, טועים? ספר החינוך מסביר שבכל דור ודור 
יש לנו מצווה לשמוע בקול חכמים, מכיוון שלחכמים יש מסורת קבלה מדורות קודמים, הם 
יגעו מאוד לכוון אל דרך האמת בידיעת התורה ויש להם עזרה משמיים לכוון לאמיתה של 

תורה. 

דעתנו –  ועניות  מחשבותינו  אחר  נתפתה  וכלשונו: ”אם  הצרה  ראייתנו  לפי  לשפוט  לנו  אל 
והמצוות.  התורה  בקיום  עקרוני  יסוד  על  ללמוד  ניתן  החינוך  ספר  מדברי  לכל“.  נצלח  לא 
התורה  את  וקיבלו  ולמדו  שעמלו  חכמים  תלמידי  התורה,  לומדי  שהא  סמכות“  ”מקור  יש 
מדור לדור. אי אפשר לתת מקום לכל אדם לפרשנות אישית שלו לתורה ולמצוות, כי יצא 
מכך חורבן גדול וזיוף גדול של התורה והמצוות. לכן ציוו חכמים שלא לסור מדרך החכמים 
גם  ולימודך.  הבנתך  מקוצר  שלך  טעות  זו  חלילה,  כטעות,  לך  שנראה  מה  וגם  ושמאל  ימין 
אם מדובר בטעות נקודתית, חייבים לציית לחכמים כדי לא להפיל ולמוטט את כל מערכת 

המצוות ולשמר את מקור הסמכות.
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גבול הציות

האם יש גבול לציות לחוקי התורה? כל מערכת חוקים לוקחת בחשבון אפשרות של טעות 
מצד המחוקק, או שבמקרה מסוים החוק אינו חל מסיבות כלשהן. לעיתים אין ניתן לקיים את 
החוק  משיקולים מוסריים ולעיתים מפרים את החוק מסיבות של ”הוראת שעה“. לדוגמה, 
המהירות  את  לעבור  לאמבולנס  מותר  נפש  פיקוח  בשעת  אך  אסורה,  מופרזת  מהירות 
המותרת, בתנאי שלא יסכן את עצמו ואחרים. בפרשתנו מצווה התורה ציווי מוחלט, ללא שום 
אפשרות לשיקול דעת: ”על פי התורה אשר יורוך... תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך 
ימין ושמאל“‘. ומסביר רש“י: ”אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין“. 
הייתכן שנשמע בקול חכמים אפילו אם יאמרו לנו על ימין שהוא שמאל? מסביר ספר החינוך 
ושתו  דבריהם  שקבלו  הנמצאים  החכמים  אל  שנשמע  כן   גם  ודור  דור  ”ובכל  תצו):  (מצוה 
מים מספריהם, ויגעו כמה יגיעות בימים ובלילות להבין עומק מליהם ופליאות דעותיהם, ועם 
ההסכמה הזאת נכוון אל דרך האמת בידיעת התורה, וזולת זה, אם נתפתה אחר מחשבותינו 

ועניות דעתנו – לא נצלח לכל“.

מכיוון שמדובר כאן במסורת מדור לדור, מסורת אינה טועה ולא כל אדם יכול לשנות אותה. 
גם אם נראה לך שמדובר בימין, דע לך שחכמים צודקים ומדובר בשמאל.

נראה שיש ערך עליון לשמירת החוקים והמשפטים וכדי שמקור הסמכות של החוקים יישמר 
מכל משמר, ראוי לפעמים לקבל את מה שנראה לנו כטעות של המנהיג ואפילו של החוק, 
כדי לא לערער את מעמדם של החוקים. אם לא נעשה כך, תתמוטט מערכת החוקים וכל 
אחד יזלזל בה. רק במקרים רחוקים מאוד יש להפעיל שיקול דעת בניגוד לחוקים אך ככלל, 

יש לשמור מכל משמר על מערכת החוק והמשפט. 
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לא תוכל להתעלם

המילה  מהי  החיים.  חידת  מהי  בשאלה  האנושות  התחבטה  הראשון  אדם  של  בריאתו  מאז 
שואל  תמיד  אני  להינשא,  העומדים  זוגות  עם  בפגישותי  ”חיים“?  למילה  ביותר  הקרובה 
אותם תוך כדי שיחתנו מהי המילה הקרובה ביותר למילה ”נישואין“? התשובות שאני מקבל 
מגוונות ומעניינות. הרומנטיים שבהם ידברו על ”אהבה“, הציניקנים ידברו על ”בית כלא“ ויש 
למילה  ביותר  הקרובה  המילה  מבחינתי,  וכד‘.  ”שותפות“  ”כבוד“,  כמו  נוספות,  תשובות  גם 
”נישואין“ היא המילה ”אחריות“. אדם שמתחתן, איש או אשה, מקבל עליו אחריות על הבית 
שהולך ונבנה. יש עליו אחריות להשקיע בבית, כדי יהיה במיטבו כל הזמן,  ואחריות להצלחה 
של חיי הנישואין. לא רק כעת, כשהאהבה בין בני הזוג פורחת, אלא גם בעוד ארבעים וחמישים 
שנה, לדאוג לכך שאהבה זו רק תתעצם ולא תדעך, חלילה. התורה מלמדת אותנו את יסוד 
קובעת  התורה  אבדה.  השבת  במצוות  ביטוי  לידי  הדבר  בא  ובפרשתנו  במצוותיה  האחריות 
לנו כלל: ”לא תוכל להתעלם“. התורה מרגילה אותנו שאם ראינו אבדה של חברנו, אסור לנו 
להתעלם. אנו חייבים לעשות מעשה. כאשר האבדה של חברנו נמצאת לנגד עינינו, אי אפשר 

לעבור לסדר היום ולהמשיך בחיינו הפרטיים. 

חשבתי שאפשר להרחיב את המצווה החברתית כל כך הזו של ”לא תוכל להתעלם“‘ לא רק 
לאבדות ממש. הרי הרבה פעמים יש ביכולתנו להשיב לחברנו ”אבדה“ מסוג אחר. לפעמים 
חברנו איבד את שמחת חייו, את חיוכו, או את אושרו ויתכן שאנו יכולים להקשיב למצוקותיו, 
לשמח אותו ולעודד אותו וכך נשיב לו את ה“אבדה“, שפעמים רבות חשובה ושווה יותר מכל 
כאבו,  עם  ולהזדהות  אותו  להכיל  היודעת  הקשבה  בחברנו,  כנה  התעניינות  אחרת.  אבדה 
לפעמים משיבה נפש יותר מכל השבת חפץ שאבד לו. ’לא תוכל להתעלם... השב תשיבם 

לו“.
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כפיות טובה

מי מאתנו לא חווה את ההרגשה הרעה של כפיות טובה? הרבה פעמים בתוך התא המשפחתי, 
עמלת  עבדת,  נתת,  השקעת,  העבודה  ובמסגרת  חברים  בין  לילדים,  הורים  בין  זוג,  בני  בין 
והנה, אפילו תודה לא נאמרה. במקרה הגרוע יותר אנו נתקלים בכפיות טובה באופן אקטיבי, 
דווקא מי שהשקעת בו, השתדלת בעבורו, כמעט מסרת את הנפש עליו, הוא יהיה הראשון 
שיבעט בך... במצב זה מתעורר לו הקול המרושע שבתוכנו ואומר לנו: ”אתה רואה? לא שווה 
פרשתנו  בתחילת  טובה...‘  כפיות  היא  התוצאה  אם  לאחר  ולתת  לעמול  שווה  לא  להשקיע, 
מלמדת אותנו התורה על הערך הנעלה של הכרת הטוב לעומת כפיות הטובה. כאשר אדם 
מביא את ביכורי פירותיו אל הכהן, הוא מצטווה לספר לכהן את ההיסטוריה של עם ישראל: 
ב“ה  במדבר.  וההליכה  במצרים  השעבוד   - רבות  תלאות  לאחר  לארץ  אותי  הביא  הקב“ה 
הכניסני לארץ זבת חלב ודבש וכתוצאה מכך הצלחתי לגדל ולהוציא את פירותיה של הארץ 

הזאת. חז“ל הסבירו שכל האמירה הזו נועדה למטרה אחת ויחידה: לא להיות כפוי טובה.

כי כאשר אדם מבין שבעצם את כל מה שיש לו הוא קיבל מאחרים, זוכר את עברו ומבין שכל 
מה שיש לו הוא מתנת שמיים, הוא יודע להעריך ולהוקיר טובה ומתרחק מכפיות טובה. יש 
הכרת טוב מצד הנימוס, או מצד ההערכה לכך שחברי סייע לי והשקיע בי, אך יש גם הכרת 
טוב מצד היותי טוב, כי כל הווייתי היא לעשות טוב. לכן אינני כועס שאין מוקירים לי טובה, 
כי הטובה שעשיתי היא מתוכי, היא בעצם בשבילי. היא מבטאת את הצלם האנושי והאלוקי 
שבתוכי ולכן אין מקום להצטער על עשיית הטוב.  יש להשתדל תמיד לעשות טוב לכולם 

וכמובן, להוקיר טובה על הטוב שעושים לנו.
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אמרת תודה?

כל  התאמצנו  טובה?  כפיות  של  המפוקפקת  החוויה  את  חווים  אנחנו  ביום  פעמים  כמה 
זוגנו,  בן  של  רצונו  את  למלא  כדי  הנשמה  את  הוצאנו  וכמעט  הזענו  לחבר,  טוב  לעשות  כך 
אף  ולפעמים  צוננת  בתגובה  נתקלנו  אך  גדול“,  ”ראש  והיינו  מרצנו  את  בעבודה  השקענו 
פוגעת. חברנו יגיב: ”כן, הוא התאמץ בשבילי כי הוא חייב לי...“. בן זוגנו יאמר לנו: ”מצוין, אבל 
למה לא עשית כך וכך? אם כבר קנית מתנה, למה לא בצבע אחר?“ הבוס שלנו יחמיץ את פניו 
ולא יפרגן, כי יחשוש שכל פרגון מצדו ילווה בדרישה להעלאת שכר מצדנו... אז מה עושים? 
בין  הן  הטוב,  להכרת  אותנו  לחנך  ברצון  יסודן  רבות  שמצוות  ונראה  התורה  במצוות  נתבונן 
אדם לחברו והן בין אדם למקום. דוגמה בולטת לכך היא מצוות כיבוד הורים. אנחנו מעריכים 
הינקות,  –בימי  ובהמשך  ההריון  מזמן  עוד  בנו  הורינו  של  האינסופית  ההשקעה  את  מאוד 
הילדות, הנערות והבגרות ולכן אנו חייבים בכבודם. כאשר אנו מקיימים מצוות צדקה לעניים, 
אנו מודים לה‘ שהתברכנו בממון ולכן אנו מכירים טובה ומחלקים ממנו לאחרים. בפרשתנו 
מביאים  עליהם  וטרח  עמל  שאדם  הראשונים  הפירות  את  הביכורים.  הבאת  מצוות  מובאת 
לירושלים, כאות להכרת הטוב שאלוקים השפיע עלינו, אך יש במצוות ביכורים חידוש נוסף: 
על מביא הביכורים לומר בפיו לכהן שהוא מודה לה‘ שהביא אותנו אל הארץ הזאת ונתן לנו 

את הפירות וכעת הוא מכיר טובה ומביא את פירותיו.

למדנו ממצווה זו שאין די להכיר טובה בלב. יש לומר זאת. לא להתבייש ולא לעשות חשבונות, 
תכיר טובה כי זו האמת. השקיעו בך, נתנו לך, בישלו לך, כיבסו לך, חינכו אותך ועבדו בשבילך. 
יש עוד אלפי הזדמנויות בחיינו להכיר טובה ולומר תודה, ודאי במעגלים הקרובים בין בני זוג, 
להכיר  גם  יידע  חברו,  לבין  בינו  טובה  להכיר  שיודע  מי  כי  לעבודה,  ושותפים  חברים   ילדים, 

טובה לריבונו של עולם על כל הטוב והחסד שהוא משפיע עלינו ועל עולמנו. 
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אלול: סוג של שעון מעורר

הרגשה נפלאה היא ההרגשה של ”אחרי החגים“. אמנם יש שיתלוננו שהנה הגיע הזמן לכל 
מה שדחינו לאחר החגים...  אך באמת יש כעת תחושה של התחדשות והתרעננות. בחגים 
חווינו חוויות רוחניות - מקולו של השופר, דרך הסליחה ביום הכפורים, נכנסנו לסוכה וסיימנו 
להתחדשות  זוכה  היא  גם  בתורה  קריאתנו  הזה.  העם  נשמת  שהיא  התורה,  עם  בריקוד 
הבריאה,  במעשה  נתבונן  בראשית.  חומש  בקריאת  מחדש  מתחילים  אנו  והתרעננות. 
התפתחות העולם דרך עליותיו ונפילותיו מאדם הראשון, קין והבל, דור המבול, דור הפלגה 
בא  בראשית  חומש  עולם.  של  אורו  ישראל,  של  אביהם  אבינו,  אברהם  של  להופעתו  ועד 
ללמדנו את כוחה של ההתחדשות, להתחיל בכל פעם מחדש. בכל יום מופיעים לנו יום חדש,  
הלילה.  שנת  אחרי  חדשה  ונשמה  אמש  של  השקיעה  אחרי  חדשה  זריחה  חדשה,  ראשית 
חדשים,  כוחות  מתחדשת:  הבריאה  וכשלונות,  נפילות  יש  אם  שגם  מלמדנו  בראשית  ספר 

חלומות חדשים, ציפיות ותקוות חדשות.
רבי נתן (תלמידו של הרב נחמן מברסלב, ”ליקוטי הלכות“ תפילין ה-ו) מתאר חולשה אנושית 
של ”זיקנה“, כשנדמה לאדם שהוא זקן (לא במובן הביולוגי) ואינו בר שינוי והתחדשות, אך 
”באמת הוא צריך לידע ולהאמין שבכל יום ובכל עת ובכל שעה יש כח ביד האדם להתחדש 

ולהיות נעשה בריה חדשה ממש“. 
על האדם לשאוף לרעננות והתחדשות, להיות סקרן לנעשה בחייו ובסביבתו. להיות ”צעיר“ 
שנים  לפני  שנולדו  לאלה  גם  לכולנו,  נאחל  ולחדש.  להתקדם  לשנות,  לשאוף,  ”זקן“,  ולא 

רבות. להיות ”צעירים“ ולהתחיל כל יום מבראשית. שנה טובה.
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להרכיב משקפיים אחרים

שבוע לפני ראש השנה אווירת החג כבר בפתח: ההכנות, הקניות ואמירת הסליחות. בתפר 
שבין סוף השנה לתחילתה יש סיבה מצוינת להתחדשות. היינו רוצים לשנות משהו אצלנו, 
בפנים. משהו שעמו נוכל לפתוח את השנה החדשה ולבוא אתו לתפילות ראש השנה, ליום 

המשמעותי והגורלי, יום הדין.
מתייסר  כאלה  במצבים  זה.  עם  זה  רבים  בניו  כאשר  הקשה  התחושה  את  מכיר  הורה  כל 
ההורה עד כדי כאב פיזי, לעומת ההרגשה הנפלאה לראות את יוצאי חלציך מאוחדים ואוהבים, 
מפרגנים ותומכים זה בזה. בשעות כאלה אין מאושר ממך בעולם. כך רוצה האב לראות את 
בניו וזה מה שגורם לו נחת רוח. ראיית  החיוב והטוב אצל האחר היא תכונה שיכולה להפוך 
את חיינו לטובים ומאושרים יותר. הרב אלימלך מליז‘נסק חיבר תפילה על כך: ”אדרבה, תן 
בלבנו שנראה כל אחד מעלות חברינו ולא חסרונם... ואל יעלה בלבנו שום שנאה מאחד על 
חברו חלילה... שיהא הכל נחת רוח אליך... אמן כן יהי רצון“. רבי אלימלך גילה לנו שלראות 
טוב אצל האחר, לראות דברים באופן חיובי, זו אינה רק תכונה ראויה ומועילה לבני האדם, 
אלא תכונה שתגרום נחת רוח לבוראנו, כי אנו בניו ואבא שמח לראות את בניו אוהבים זה 

את זה. 
חכמים גילו לנו שיש לאלוקים בקשה אחת מאתנו: ”אמר הקב“ה: בני אהובי, כלום חסרתי 
הבקשה  זו  וכי  זה...‘.  את  זה  אוהבין  שתהיו  אלא  מכם  מבקש  אני  ומה  מכם?  שאבקש  דבר 
היחידה שהקב“ה מבקש מבניו? כן, הוא אינו מוותר על שאר הבקשות, אך כאשר יש אהבה 
עלינו  משפיע  שהקב“ה  החיוב  את  לראות  מאפשר  ההמשך,  את  מאפשר  זה  בינינו,  וחיבור 
להרכיב  עצמנו  את  להרגיל  נדע  הבורא.  כלפי  מצדנו  להיות  שצריכה  הטוב  הכרת  כל  ואת 
יראה  הקב“ה  יותר,  טוב  עולמנו  יהיה  וכך  יותר  ורודים  יותר,  אוהבים  יותר,  טובים  משקפיים 

אותנו באור חיובי יותר ואוהב יותר ותהא לנו שנה טובה יותר ואהובה יותר.
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ראש השנה לאדם ולעולם

5775 (התשע“ה) שנים כבר קיים העולם, אך אם נדייק יותר, נגלה שבעצם העולם קיים 5775 
שנים ועוד ששה ימים. ששת הימים הללו הם הימים שבהם ברא אלוקים את העולם. תחילת 
הבריאה היתה בכ“ה אלול (לא היו אז שנים...) ובא‘ בתשרי, ראש השנה הראשון של העולם, 

נברא האדם. מאז אנו מציינים את ראש השנה בא‘ בתשרי.

לכאורה, האם לא היינו צריכים לציין את ראש השנה בכ“ה באלול, שבו נברא העולם ולא בא‘ 
בתשרי, שבו נברא האדם?

ממש לא! משמעות אמיתית לעולם הזה קיימת רק אם האדם נמצא במרכז העולם. האדם 
קיבל את המשימה האלוקית ”לעבדה ולשמרה“, לעבוד, לפתח ולתקן את עולמנו. אך קיבלנו 
ויושר,  צדק  של  עולם  שיהיה  הבראשיתי.  העולם  את  לשמור  ”לשמרה“,  המשימה  את  גם 

אחווה ואהבה, טוב וחסד.

האדם הוא היצור היחיד בבריאה שניתן לו הכוח לבחור בין טוב לרע. אין לשום נברא בעולם 
תכונה כזו, כי רק בכוח האדם לתקן ולשפר, לפתח ולשכלל או, חלילה, לקלקל ולהרוס.

התפילה ומשאלת הלב שלנו בראש השנה היא שתהיה לנו שנה טובה, ממש טובה וממש 
ובעלי  משמעותיים  חיים  לחיות  לטובה  עלינו  הבאה  בשנה  שנוכל  גם  נייחל  כדבש.  מתוקה 

ערך, חיים של הטבה לכל.

נאחל לכולנו שנה של בריאות ונחת, של הענקה ונתינה, של טוב ויושר, של שלום וביטחון לנו 
ולכל עם ישראל, לחיילי צה“ל, למשפחותינו וגם לנו.

כתיבה וחתימה טובה.
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ראש השנה לארץ

של  שלמה  שנה  באה  עבודה,  שנות  שש  כל  אחרי  השמיטה.  שנת  מתחילה  השנה  בראש 
שבתון. יש שוני בין השבת הרגילה לבין שנת השמיטה, אך העקרונות זהים. מתחילת ראש 
חקלאית  מלאכה  מכל  מנועים  אנו  עקרוני  באופן  השמיטה.  שנת  מתחילה  תשע“ה  השנה 
בשנה זו, אך פעולות חקלאיות שנועדו לקיים את הגינה והמטעים, כהשקיה וכד‘, הותרו גם 
בשנה זו. הפירות שלנו נחשבים כהפקר לכל. כפי שבשבת אנו מעידים ”כי ששת ימים עשה 
הארץ.  מי  של  שנדע  כדי  לשבות,  אנו  מצווים  בשמיטה  גם  כך  הארץ“,  ואת  השמיים  את  ה‘ 
מידת הביטחון בה‘ מתגלה בשבת ובשמיטה. האדם שובת ממלאכה, שטף החיים נעצר ואנו 
בוטחים בה‘ שיברך את מעשי ידינו. מתנתקים מימי החול ונכנסים לאווירת שבת, מקשיבים 
לקולות המיוחדים של שבת - השחרור, החרות של היותנו בני חורין באמת. יש משהו מעל 
אנו  שלמה  שנה   - השמיטה  בשנת  גם  כך  בשבת.  ובמיוחד  בחיינו  המופיע  הקודש   - החול 
בבורא  לאמונה  ראש  ומרימים  האדמה  את  מלעבוד  נמנעים  הקרקעות,  את  משביתים 
עולם. מידת הביטחון שלנו גדלה ומתעצמת ואנו מבינים  שיש בעולמנו חיבור והשלמה בין 
ימי  במשך  מאתנו  ונשכחה  כמעט  השמיטה  מצוות  השבת,  מיום  בשונה  אך  לחול.  הקודש 
על  מועדפת“  ”עבודה  היתה  לא  האדמה  עבודת  בארצנו.  ישבנו  לא  שבהם  הארוכה  הגלות 
היהודים בגלות. עסקנו במסחר ובמלאכה, כי הגולה אינה שייכת לנו, האדמה שם זרה לנו. 
שנות  אלפי  אחרי  לבניה.  מפירותיה  לתת  האדמה  של  כוחה  את  גילינו  לארץ  כשהגענו  רק 
שממה, החלה הארץ לתת את יבולה ועם חידוש העלייה וההתיישבות בארץ חזרנו בשמחה 
ברוכה  השמיטה.  למצוות  גם  ושבנו  ומעשרות  תרומות  כמו  בארץ,  התלויות  המצוות  לקיום 

הבאה, שנת השמיטה.
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גם לארץ יש שבת

לארץ יש שבת? כן, התורה מצווה אותנו בפרשתנו לעבוד שש שנים באדמתנו אשר בארץ 
ישראל והשנה השביעית היא ”שנת שבתון לארץ“ (בסבב השנים, השנה הבאה, שנת תשע“ה, 

היא שנת שמיטה).

מדהימים  ערכים  שיש  מתברר  לשבת?  זקוקה  הארץ  וכי  השמיטה?  מצוות  של  טעמה  מהו 
הגנוזים במצוות השמיטה. הערך הראשוני דומה מאוד לערכה של השבת: כשם שבכל ששה 
לעבוד  מצווים  אנו  השמיטה:  שנת  לגבי  גם  כך  לנוח,  השבת  וביום  לעבוד  מצווים  אנו  ימים 
את האדמה שש שנים ולנוח מעבודתה שנה שלמה. יש משהו בעצירה משטף החיים ביום 
השבת ובשנת השמיטה. התחושה שהאדם שולט על הטבע בלי מגבלות היא מסוכנת מאוד. 
היא יכולה להביא את האדם להשחתת הטבע, להשחתת מידותיו ולגרום לו תחושה שהוא 
כל יכול. באה התורה ומציבה בחיינו תמרור ”עצור“ פעם בששה ימים ופעם בשש שנים, עצור! 
אתה חייב להכיר בכך שיש ”בעל בית“ אשר ברא את העולם והוא מנהיגו. הארץ אינה שלך. 

קיבלת אותה לצורך מסוים, אך באמת ”לי כל הארץ“.

כולם  האדם  בני  וכל  הפועלים  האדמה,  בעלי  השוויון.  והוא  נוסף  דבר  השמיטה  במצוות  יש 
שלמה.  שנה  למשך  הארץ  של  וירקותיה  מפירותיה  ליהנות  ברשותם  שווים  להיות  הופכים 
לצורך  היבול  את  לקטוף  מותר  האנשים  לכל  כהלכתה,  מתקיימת  השמיטה  מצוות  כאשר 
אכילה ואין לבעל הבית כל עדיפות על פני האחרים. כולנו שווים. דבר זה מביא אותנו לענווה 
זמן  פסק  לנו  ונותנת  מידותינו  את  מתקנת  השמיטה  מצוות  האמיתי.  מקומנו  את  שנדע   -

לחשיבה על חיינו ועולמנו.
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יום הכיפורים: מקווה טהרה לכל ישראל

בעוד שעות אחדות ניכנס בעז“ה ליום הגדול, יום הכיפורים. כשמו של היום כן הוא, יום כפרה, 
מה  ד‘ תטהרו“.  מכל חטאתיכם לפני  אתכם  הזה יכפר עליכם לטהר  כמו שנאמר: ”כי ביום 
הלב?  את  המרטיטות  התפילות  הצום?  עוונותינו?  כל  על  לנו  מכפר  שהוא  זה  ביום  המיוחד 
נוספת  משמעותית  שאלה  נעילה?  זמן  בסוף  השופר  תקיעת  לובשים?   שאנו  הלבן  בגדי 
היא האם יום הכיפורים מכפר לנו גם בלי שנעשה תשובה, או שמא מותנית כפרתו של יום 
הכיפורים דווקא בכך שנעשה תשובה? על השאלה האחרונה מצאנו דעות שונות: רבי אומר 
שיום הכיפורים מכפר גם בלי תשובה. ”עיצומו של יום מכפר“ וחכמים אומרים: יום הכיפורים 

מכפר רק לשבים בתשובה ואינו מכפר לשאינם שבים. 
חכמים הפליגו בכוחו של יום הכיפורים עד כדי כך שאמרו כי אפילו אם אדם אומר שאינו רוצה 
שיום הכיפורים יכפר לו, או אינו מאמין שיום הכיפורים מכפר, בכל זאת יום הכיפורים מכפר. 
כביכול, בעל כורחו של האדם הוא מוכנס ביחד עם כל ישראל לתוך המקווה הענק שנקרא 
עלינו,  הגדול  בחסדו  הקב“ה,  אלא  בכך,  מעוניין  אינו  הרי  למה?  לו.  ומתכפר  הכיפורים  יום 
לוקח אותנו בעל כורחנו ומטהר אותנו. למה הדבר דומה? להורים שלוקחים את בנם הקטן 
להתרחץ באמבטיה. הוא צועק ואומר שאינו רוצה להתרחץ ואינו רוצה להיות נקי ובעל כורחו 
ההורים רוחצים אותו, כי הם מעוניינים שהבן יהיה נקי. הם עושים זאת בשל אחריותם כהורים 
לבנם האהוב. זו גדולתו של יום הכיפורים. הוא מכניס את כל עם ישראל למעין מקווה ענקית 

ורוכולנו נטהרים מכוחו של היום הגדול והקדוש הזה. גמר חתימה טובה.
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הזדמנות חד פעמית!

יש משהו מיוחד מאוד ביום הכיפורים. המילה ”כיפורים, באה מלשון כפרה. על מה מכפר יום 
הכיפורים? על כל העבירות שעשינו במשך השנה, אך יש הבחנה בין העבירות שעברנו בינינו 
אדם  שבין  העבירות  כפרת  עולם.  של  ריבונו  לבין  בינינו  שעשינו  העבירות  לבין  חברינו  לבין 
להתפייס  אפשר  תמיד  אמנם  עמו.  ונתפייס  מהחבר  סליחה  שנבקש  בכך  מותנית  לחברו 
עם החבר, עם השכן וסתם עם אדם שכבר מזמן שכחנו למה אנחנו לא מדברים אתו... אבל 
עכשיו, לפני יום הכיפורים, יש לנו הזדמנות בשם ההלכה, בשם יום הכיפורים. ניגש אל החבר 
או החברה ונאמר: ערב יום כיפור עכשיו, אלוקים סולח לנו. בוא נסלח לעצמנו! כל כך למה? 

למה יום הכיפור אינו מכפר על עבירות שבין אדם למקום? 

או  כאבא  מאתנו,  מי  מאוד.  ואנושי  אמיתי  הסבר  יש  לי  אך  זה,  בענין  נאמרו  רבים  הסברים 
מה  זה?  את  זה  ומחבקים  אוהבים  אשר  מילדינו,  מוסבר  הבלתי  העונג  את  חווה  לא  כאמא, 
שילדיהם  להורים  מזו  גדולה  נפש  עגמת  לך  אין  גיסא,  מאידך  אך  יותר!  לבקש  יכול  הורה 
מסוכסכים ורבים ביניהם. כמה מצער הדבר וכמה מכאיבה מציאות עגומה זו. ריבונו של עולם, 
אב הרחמן, הוא אבא של כולנו ואנו ילדיו. הוא מוכן לסלוח לנו אם פגענו בו ועברנו על דברו. 
אין  חברינו  לבין  שבינינו  בדברים  אך  הכיפורים,  ביום  ובמיוחד  לנו  וסולח  עמנו  מתפייס  הוא 
סליחה ואין מחילה, אלא אם כן נפייס זה את זה. כאן ריבונו של עולם אינו יכול לוותר ולסלוח, 
אלא אנו אלה שצריכים לבקש את הסליחה. ”בני, מה אני מבקש מכם? אלא שתהיו אוהבים 
זה את זה ותהיו מכבדים זה את זה“. ולכן כולנו מנצלים את ההזדמנות, מתגברים ומבקשים 

סליחה לפני יום הכיפורים. 
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בימים הנוראים יש אווירה מיוחדת של תחושת ניקיון כללית, כמו סדנת ניקוי רעלים, אך לא 
לגוף, אלא לנשמה. המילה ”נורא“ איננה במובנו השגור של הביטוי ”נורא ואיום“, חלילה, אלא 
כדבר שהוא מעלינו,  מעורר יראה. אכן כך הוא, אך במעבר מיום הכיפורים אל ימי הגשר לחג 
והכניסה  המינים  ובארבעת  הסוכה  בבניית  העיסוק  אהבה.  להרבה  היראה  הופכת  הסוכות 
המדבר  דור  של  כבוד  (ענני  הבורא  אותנו  עוטף  שבו  המיוחד  הסיכוך  את  מסמלים  לסוכה 

ביציאתו ממצרים). אין אלה עוד ”ימים נוראים“, אלא ימי אהבה.

מהי משמעותה של הסוכה? נראה שבספר תהילים משתמש דוד המלך בדימוי הסוכה כדי 
להמחיש את ההגנה והביטחון שאלוקים משרה עלינו: ”ִּתְצְּפֵנם ְּבֻסָּכה ֵמִריב ְלׁשֹנֹות“ (תהילים 
סוכה,  וכי  לסוכה.  אותנו  ומכניס  חיצוניים  כוחות  מפני  עלינו  לגונן  מחפש  אלוקים  כא).  לא, 
מבאר  מבית הקבע שלנו, המוגן והממוגן?  שהיא בית ארעי, יכולה להיות מקום בטוח יותר 
הרב קוק [מאמרי הראי“ה, הסוכה] שישנם שני רבדים בחיים: הצד הגלוי והצד הנסתר. יתכן 
שכלפי חוץ בית נראה מגן יותר מסוכה, אך כוחה של הסוכה הוא בכוח עליון, בכוח העליון 
האומר לנו לחיות בסוכה ולהסתופף בצל ענני הכבוד שבעה ימים. ללמדנו שאמנם כלפי חוץ 
נראה שהצד הגשמי חזק מהרוחני, אך המתבונן יגלה שבלי רוח אין חיים ואין קיום לעולם. 
וכי הגוף חזק מהנשמה? הרי ברגע שהנשמה פורחת מהגוף, מה נשאר ממנו? האם הטנקים, 
אלה  הם  והאומה  האדם  של  ונחישותם  רוחם  או  במלחמה,  מנצחים  והטילים  המטוסים 
שמנצחים? למדנו שהסוכה היא קריאת כיוון לחיינו. כבר בתחילתה של השנה, אחרי הגובה 
הרוחני של ראש השנה ויום הכיפורים, באה התורה ללמדנו כיצד להתייחס לחיים החיצוניים 
ואיזה ערך משמעותי צריך לתת לחיים הרוחניים, ללמדנו את הפרופורציות האמתיות בחיינו. 

מועדים לשמחה!
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חנוכה: לגלות אור בכל מצב

נגד  המכבים  משפחת  של  המלחמה  ניצחון  סיפור  מרתקים:  חנוכה  נסי  על  הסיפורים 
מעצמת- מנצחת  דלים  שאמצעיה  קטנה  משפחה  יוון.  ההם,  בימים  העולמית  המעצמה 
כאשר  לנצח,  מוטיבציה  חדור  עמנו  כאשר  כנראה,  כולו?  העולם  כל  את  לכבוש  הצמאה  על 
קיומנו הגשמי והרוחני עומד על כף המאזניים, מתגלים בנו כוחות מיוחדים שמכריעים את 
הקרב. סיפור הנס השני של חנוכה הוא סביב בית המקדש. בכל בוקר ובכל ערב הדליקו שם 
את המנורה בשמן זית טהור. לאחר הניצחון במלחמה הגיעו המכבים להדליק את המנורה 
ולהאיר מחדש את העולם, אך לא מצאו שמן טהור להדלקה. לאחר מאמצים מרובים מצאו 
כד קטן של שמן, שאמור היה להספיק ליום אחד בלבד. נעשה נס והשמן הספיק לשמונה 
ימים, עד להכנת שמן חדש. מהי משמעותו של נס זה? מפיה של לוחמת הלח“י, הגב‘ גאולה 
כהן, שמעתי הסבר מדהים. היא אמרה שבעיניה נס פך השמן הוא אמנם נס גדול, אך הנס 
הגדול יותר הוא שהמכבים האמינו שגם אחרי החורבן הנורא, השחתת בית המקדש על ידי 
היונים והמצב הירוד, בכל זאת חייב להיות לפחות פך אחד של שמן טהור ולכן צריך לגלות 
תמיד,  קשיים,  יש  כאשר  גם  והחורבן,  החושך  כל  בתוך  שגם  להאמין  הגדול!  הנס  זה  אותו. 
את  ימשיך  ישראל  ועם  המצב  את  יציל  הוא  נטמא.  שלא  שמן“  של  יימצא ”פך  תמיד,  אבל 

מסורתו ושליחותו.

נלמד מנס פך השמן שכל אחד ואחת מאתנו, בכל מקום ובכל מצב רוחני או גשמי שבו הוא 
נמצא, יאמין שיש בתוכו מעין ”כד קטן של שמן טהור“, שממנו הוא יכול להדליק מחדש את 

אורו ולהמשיך הלאה בהרבה שמחה והרבה אור. חג חנוכה שמח!
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”לך לך, החושך. זהו חג של אור“

ועוד.  וחול  קודש  ורע,  טוב  וחולשה,  גבורה  ושחור,  לבן  וחושך,  אור  מהפכים:  בנוי  עולמנו 
מטרתם של ההפכים היא להבליט באור משמעותי ועמוק יותר את האור, הלבן והטוב. כדי 
שעולמנו יואר באור חיובי, יש צורך להתגבר על הצד השלילי, על החושך והרוע שבעולם. וכבר 
אמר החכם מכל אדם ש“יתרון האור מהחושך“. דווקא מתוך החושך יש לאור יתרון. מתוך 

החושך והרוע מתגלה אור מיוחד ונשגב, המאיר ומיטיב לעולמנו. 
ההיסטוריה של עם ישראל מלאה דוגמאות כיצד מתוך תקופות של חושך ורוע יצאנו לאור 
מעטים  שגם בהיותנו  לעצמנו  הוכחנו  שבה  כזו,  תקופה  היא  גם  תקופת החשמונאים  גדול. 
ולא  בשנית  הודלק  האור  יוון.  מעצמת  את  ניצחנו  בדרכנו,  ומאמינים  נחושים  אך  וחלשים, 

נכנענו לחושך העולמי.
ממחשכים  גם  סובלת  ישראל,  מדינת  וקוממיות  לארצנו  שיבתנו  של  תקופה  זו,  תקופתנו 
מסוימים, אך כנגדם יש גילויי גבורה, נחישות ואמונה כנגד כל המבקשים לעכב ולחבל בעובדה 
שזו מדינתנו. בימים שבהם העולם נראה כמרקחה, הרשע מרים ראש ופועל להחשיך את 
מוסף  ערך  יש  כעת  דווקא  ישראל,  אור  את  להחשיך  מנסה  והרוע  במציאות  המופיע  הטוב 
לקבל גבורה ותעצומות מנרות החנוכה ולהתגבר על העננים האפורים, כי גם כאשר יש עננים 

באמצע היום, זה עדיין יום ולא לילה ובהתפזר העננים יזריח לנו האור.
תמיד  דבק  אלא  לרוע,  נכנע  לא  לעולם  אך  קיומו,  שנות  כל  במשך  ומכאוב  סבל  ידע  עמנו 
באמת.  הדבקות  הוא  והרע  הטוב  בין  המלחמה  יסוד  החושך.  את  וניצח  ובמטרתו  בייחודו 
ולשלום  עולם  לתיקון  לטוב,  בהווייתו  השואף  עמנו,  בקרב.  מנצחים  ברורה,  המטרה  כאשר 
אמת, לעומת תרבות ההרג וההרס של רשעי אומות העולם, תמיד ינצח, כי טבעו של האור 

לנצח את החושך. ”לך לך, החושך. זהו חג של אור“.
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להיטיב עם כולם

ט“ו בשבט, ראש השנה לאילנות, הגיע. במהלך הדורות לבש חג זה צורות שונות. במקורותינו 
בשבט“  ט“ו  ז“ל ”תיקון  האר“י  ייסד  בהמשך  בארץ.  התלויות  מצוות  לעניין  זה  תאריך  נקבע 
באכילה מפירותיה של ארץ ישראל ביום זה. לפני כמאה שנים ציינה הסתדרות המורים את 
היום בנטיעת אילנות. המכנה המשותף של כל הטעמים הללו הוא בחיבור השורשי לאדמה.

בנטיעת  טמון  מה  אילנות.  לנטוע  לארץ,  בכניסתנו  ראשונה  כמצווה  אותנו,  צוותה  התורה   
האילן שהתורה קבעה את פעולת הנטיעה כמצווה? חכמים מלמדים אותנו כי למרות שארץ 
ישראל מלאה כל טוב, עדיין חלה עלינו החובה לדאוג לדורות הבאים. יש לפעמים מחשבה 
כזו אצל האדם: הנה אני מסודר, דאגתי לעצמי ולבני ביתי, אך התורה דורשת מאתנו מבט 
כללי יותר: ”אל יאמר אדם: ’אני זקן, כמה שנים אני חי‘, לפיכך לא יבטל האדם מן הנטיעות“. 
מנטיעת  יותר  החסד  למצוות  ביטוי  לך  ואין  הבאים  לדורות  לדאוג  ומאחריותנו  מחובתנו 

אילנות.

עולמנו בנוי על יסוד החסד, ”עולם חסד יבנה“ ומטרתנו בעולם הזה היא להיטיב עם עצמנו, 
עם זולתנו ועם כל עם ישראל.

חג ט“ו בשבט שמח!
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עמלק: למה לשנוא?

גילוי אישי: אני לא משתמש במילה ’שונא‘, גם אם נדרש הדבר אשתמש במילים ’לא אוהב‘ 
’לא מחבב‘, לעולם לא אומר אני שונא אוכל מסוים [אין אוכל כזה...] וכד‘ והנה לקראת  או 
פורים, בשבת הקרובה, ’שבת זכור‘ יש לנו מצווה ’לשנוא‘ את האומה העמלקית לדורי דורות, 
להחרים אותם, לאבד את זכרם מתחת השמיים. אנו מצווים לקרוא בתורה על רשעותו של 
עמלק שבצאתנו ממצרים, יצא להילחם בנו, ללא שום סיבה, וכך צינן את מעמדנו העולמי 
עם  ’התפייסנו‘  לא  עדיין  ומקדם  שמאז  זה  כיצד  בנו.  להילחם  נוספות  לאומות  פתח  ופתח 

עמלק ויותר מכך הרי כיום אין לנו עם המזוהה כעמלק ואם כן מה העניין במצווה זו כיום? 

עמלק הוא שורש השנאה, הוא הוביל את שנאת ישראל בעולם. סבו של עמלק, הוא עשו 
הרשע שמבקש להרוג את יעקב ולא הצליח והוא משאיר צוואה לנכדו עמלק להמשיך את 
השנאה והמלחמה נגד ישראל. חכמינו הרחיבו את שנאת עמלק לאו דווקא לגזע העמלקי 
אלא לכל מי שקמים במשך הדורות בשנאתם נגד ישראל. אמר הגאון מווילנה שכמו שכאשר 
נכנסנו לארץ בזמן יציאת מצרים קם עלינו עמלק כך גם בקבוץ גלויות כשרוצים לבוא לארץ 

ישראל, ’עמלק‘ קם נגדנו. 

בכדי להיות ישר דרך ואדם טוב בעולם שלנו כנראה שלא מספיק רק לאהוב אלא לעיתים 
אותם,  לשנוא  צריכים  אנו  בעולם  שקיימים  שורשיים  ורשע  רוע  על  מדובר  כאשר  רחוקות 
לסלוד מהם ולהילחם בהם ואין לנו אפשרות להתפייס עמם. ובכדי להגיע לשמחה אמתית 
הפורים  שמחת  את  שהרי  בעולמנו,  לרע  ’השנאה‘  את  להקדים  צריך  שבפורים  הטוב  של 
קבלנו בגלל שהרשעות כנגדנו התבטלה ו‘ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר‘. פורים 

שמח!
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פורים: לשמח ולשמוח

דבר  היא  שמחה  לכאורה,  שמחה?  על  לצוות  אפשר  האם   לשמוח?  כיצד  פטנט  יש  האם 
פנימי ואינה קשורה לציווי. או שאתה שמח או שאתה לא שמח. אם כך, קשה כיצד מצווה 
עלינו התורה לשמוח בחגים ובפורים? אלא ודאי האדם מסוגל לגרום לעצמו שמחה. חכמים 
שהתייחסו לשמחה בחגים דיברו על שמחה של אכילת בשר ושתיית יין לגברים, קניית בגדים 
ותכשיטים לנשים ואכילת ממתקים - לילדים. גיליתי דבר מעניין בדברי הרמב“ם על עקרון 
השמחה. תמיד כאשר הרמב“ם מתייחס לשמחה, הוא שולל שמחה פרטית. הרמב“ם מדבר 
על הצורך לשמח אחרים. את שמחתו של אדם האוכל בשר ושותה יין לבד הוא מכנה בביטוי 
להרבות  שמצווה  הרמב“ם  כתב  פורים  לגבי  מצווה.  שמחת  אינה  וזו  כרסו“  ”שמחת  חריף: 
חייב  הוא  בעצמו  ישמח  שאדם  כדי  כלומר,  עצמו.  האדם  של  בסעודה  ולא  לעניים  במתנות 

לגרום לאחרים לשמוח וככל שאדם ישמח אחרים יותר, כך תרבה שמחתו שלו.
מאוניברסיטת  דיון  אליזבת  ד“ר  חקרה   N. Telegraph היוקרתי  בעיתון  שפורסם  במחקר 
בריטיש קולומביה מה מביא אדם לשמחה? היא נתנה עשרה דולרים לכל סטודנט וחלקה 
את הסטודנטים לשתי קבוצות. חברי קבוצה אחת התבקשו להוציא את עשרת הדולרים על 
הנאות לעצמם - אוכל, ביגוד, בילוי וכל מה שהם רוצים ואילו חברי השנייה חויבו להוציא את 
הכסף רק על אחרים ולא ליהנות כלל מהכסף. באופן מפתיע, דיווחו חברי הקבוצה שקיבלה 
הוראה להוציא את הכסף על אחרים על תחושת אושר בסוף היום ואילו המשתתפים שהוציאו 

את הכסף לטובת עצמם לא דיווחו על תחושות כאלה. 
מסקנה: רוצים לשמוח? שמחו אחרים!

חג פורים משמח ושמח! 
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מה הוא סודו של חג הפורים?

מדינות   127 על  שלט  אשר  אחשוורוש,  בשם  מלך  אותו  מזמן  עברו  שנה  אלפיים  כמעט 
ממש,  של  שואה  שמד.  גזירת  מלכותו  במדינות  שנמצאו  היהודים  כל  על  גלגל  ובמשמרתו 
חלילה...  בדרך פלא התגלגלו העניינים כך  שמרדכי היהודי ואסתר המלכה מנעו זאת ומאז 
כולנו, שנה אחר שנה, חוגגים בשמחה את חג הפורים, ילדים והורים, ואפילו שרים: ”מדוע לא 
יבוא פורים פעמיים בשבוע...“ אינני בטוח שגם המבוגרים רוצים זאת, אך למראה שמחתם 

של הילדים המחופשים, אנו נסחפים בשמחתם, מרימים את ראשנו ושמחים בחג הפורים.
מה הוא סודו של חג הפורים? חג הפורים מבטא את המיוחד שבעם ישראל לגווניו השונים. 
גזירתו של המן לא פסחה על אף אחד: ”ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן 
ַטף ְוָנִׁשים...“ דווקא בעת המשבר הנורא מתגלים כוחותינו המיוחדים. דווקא מתוך המחשכים 
לאסתר  אומר  מרדכי  משתחווה.  ואינו  כורע  שאינו  היהודי,  מרדכי  מתגלה  המן  גזירת  של 
ִמָּמקֹום  ַלְּיהּוִדים  ַיֲעמֹוד  ְוַהָּצָלה  ”ֶרַוח  הגזרה,  בביטול  תסייע  לא  היא  אם  כי  מלא,  בביטחון 
ַאֵחר...“  כי יש למרדכי ולכל היהודים בכל הדורות ביטחון מלא שתמיד יגיע אלינו בזמן הנכון, 
ממקום מיוחד ופנימי, אור של הצלה, אור של ישועה, כאורו המיוחד של פורים, של סיפור 

ההצלה והשמחה.
אך כיצד זה קורה? המלכה אסתר מלמדת אותנו את הסוד המיוחד: ”ֵל ְּכנֹוס ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים 
השונים,  והגוונים  ההבדלים  למרות  היהודים,  כל  של  יש ”כינוס“  כאשר  ְּבׁשּוָׁשן...‘.  ַהִּנְמְצִאים 
פעולת הכינוס מנצחת כל קושי ומביאה אותנו למצב של ”ונהפוך הוא“, אשר הופך את המצב 
ומחזיר אותנו לנורמליות ואז אנו זוכים לכך ש“ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוִׂשְמָחה ְוָׂשׂשן ִויָקר“. כן 

תהיה לנו! פורים שמח!
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HAPPY END :פורים

אפשר   .HAPPY END הדרך...  סוף  בטוב,  הסתיימה  והמגילה  טוב  הכל  טוב  שסוף  נכון 
להתחפש, אפשר לשלוח מנות, אפשר אפילו לשתות יין והכל בפורים. וכל כך למה? מכיוון 
שמרדכי היהודי ארגן ”פרובוקציה“ בשער המלך, דאג להיות שם ולא להשתחוות להמן הרשע 
ואז, במקרה, הוא שומע את סריסי המלך מתכננים הפיכה ומציל את אחשוורוש. הדבר נכתב 
בספר הזכרונות של המלך ובמקרה נודדת שנת המלך. מגיע המן וקוראים בספר הזכרונות, 
מבטלים  שבסוף  עד  במקרה,  והכל  נבחרת  אסתר  כוש“,  ועד  הודו  ”מיס  תחרות  מארגנים 
את הגזירה ותולים את המן ובניו. בזכות אותם אירועים אנו חוגגים ושואלים: ”מדוע לא יבוא 
פורים פעמיים בשבוע?“ אך האם חשבנו פעם איך היה נראה פורים ללא כל המקרים האלה? 
מדוע סיכן מרדכי היהודי את כל בני עמו בגלל ה“דווקא“ שלו להמן? ודאי שאסור להשתחוות 
להמן, אך מרדכי יכול היה להישאר בבית או בבית המדרש. איננו הראשונים ששואלים את 
אתה  ישראל (למרדכי):  לו  זאת. ”אמרו  שאלו  עצמו  מרדכי  של  בזמנו  כבר  הללו.  השאלות 

יודע שאתה מפילנו בחרב אותו רשע?‘

אלא שמרדכי ניחן בגאווה היהודית וידע את שורש האנטישמיות. השנאה לעם היהודי אינה 
מנומקת בסיבות הגיוניות, היא עומדת בפני עצמה והתירוצים משתנים. מרדכי ידע שאם לא 
מזמין  ויתור  כל  לוותר.  אסור  בטוב.  ייגמר  לא  זה  לגוי,  להשתחוות  לדרישה  התנגדות  תהא 
לחצים ופרעות נוספות. ”אין שלום אמר ה‘ לרשעים“. שלא נשלה את עצמנו שיכול להיות 
אחרת. אלוקינו, שהוא אלוקי ההיסטוריה, לא עזב את הארץ והוא שמוליך אותנו ויוליך אותנו, 
”כי לא יטוש ה‘ עמו ונחלתו לא יעזוב“. ועל כך אנו שמחים בפורים, כי נצח ישראל לא יעזבנו 

לעולם.
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פורים: הכל מתהפך לטובה

יש שיר ששרים הילדים בפורים, שאיני בטוח שגם המבוגרים היו מצטרפים אליו: ’מדוע לא 
יחול פורים פעמיים בשבוע‘? איני זוכר שיש שיר דומה על חג הפסח, יום כיפור ואפילו לא 
על חנוכה. מה המיוחד בפורים שזכה להערצה כל כך גדולה מכל החגים? נראה לי שמלבד 
התחפושת, משלוח המנות ושאר מנהגי החג של מתנות לאביונים ו‘עד דלא ידע‘ בשתיית יין 
יש לכך גם סיבה עמוקה. פורים הוא חג שהאיר בו אור גדול, אמנם הקורא את המגילה לא 
יחוש בניסים גלויים, הכל בדרך טבעית ובמקרה מתגלגל שמגזירה איומה של ’להשמיד את 
כל היהודים מנער ועד זקן, טף ומשים ביום אחד‘ מתהפך הכל לטובה, ויש מציאות חדשה 
של: ’ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר‘. בדרך כלל חיינו הדרגתיים אין אנו מבחינים 
בגדילה של הפרחים או של הילדים או אפילו לא של עצמנו ביחידות זמן קטנות, אך אחת 
המגילה  גדלנו...  אנו  גם  שאכן  ומפנימים  מבינים  אנו  תמונה  לנו  מראים  כאשר  זמן  לכמה 
הבית  בעל  יש  חיינו  נסיבות  כל  שבתוך  כאן  מתגלה  ממש.  של  מהפך  הוא  הפורים  וסיפור 
שהוא מנהיג אותנו ואת העולם כולו. הוא זה שמכווין את המציאות, בדרך כלל לא נראה זאת 
בצד החיצוני כי מדובר בתהליך נסתר, אך לאורך המגילה וכך גם בחיינו יש יד עליונה מכוונת. 
המלטפת,  היד  הרחמן,  האב  את  מגלים  שאנו  שבפורים  והמיוחדת  הגדולה  השמחה  זאת 
לכלותינו.  חלילה,  שמבקשים,  אלה  ומכל  צרה  מכל  אותנו  ומציל  לנו  שזורח  האלוקי  האור 

םשהכל יתהפך לטובה ונזכה גם בדורנו ’ליהודים היתה אורה וששון ויקר, כן תהיה לנו‘.
רי
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ברכת האילנות

יש ברכה נדירה ומיוחדת שמקיימים אותה רק פעם אחת בשנה והיא ברכת האילנות. בימי 
חודש ניסן, בתחילת לבלובם של עצי הפרי, נקבעה ברכה מיוחדת. יוצאים אל הטבע, רואים 
את הפריחה ומברכים: ”ברוך אתה ה‘ אלוקינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו 
בריות טובות ואילנות טובות להנות בהן בני אדם“. אנו מברכים ומודים שעולמנו הוא עולם 

מושלם, שיש בו בריות טובות וגם אילנות טובים.
להתבוננות  והבריאה,  הטבע  לאהבת  האדם  את  מקרבת  האילנות  שברכת  ספק  אין 
בהתחדשות היום-יומית של הבריאה ולהודיה על כך לבורא עולם. האדם המודרני – בעולמנו 
המתועש, הממוחשב והצפוף, שבו יותר מ-90% מאוכלוסיית העולם גרה בעיר – חי את שגרת 
יומו, עסוק בטרדות היום-יום וכמעט אינו מוצא זמן להתבונן בנפלאות הבריאה. האדם העירוני 
אינו יודע להבחין בעצים ובטבע. אין לאדם הממוצע הזדמנות להתבונן בנחת בתופעות הטבע 

(שמעתי ילד שראה בוטנים ואמר: ”הנה במבה של מבוגרים...“) 
כאשר אנו מסתכלים על העץ, שהיה ערום ויבש במשך החורף ובאביב מתמלא חיים, פריחה 
ולבלוב, הדבר גורם אף לנו להתעוררות. מתוך התבוננות בטבע המתעורר אנו מקבלים אומץ 
עצמנו.  את  לחדש  הכלים  את  לנו  נתן  שהקב“ה  נזכרים  אנו  שלנו.  מהדכדוך  לצאת  וחיזוק 
העצים נותנים לנו מסר של תקווה. הם מראים לנו שלאחר תקופת ריקנות עקרה יש זרימה 
של חיים והתחלה חדשה. זה הזמן לצאת לשדות ולראות את הפריחה, לראות איך אלוקים 
אוהב אותנו. אנו מתפללים ומקווים שכמו שאותם ענפים עירומים התחילו לפרוח, כך גם אנו 

נפרח ונלבלב.
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לבלוב האדם ולבלוב האילנות

מרתק לדעת שעל תופעת טבע טריוויאלית כל כך קבעו חכמים ברכה מיוחדת, שמברכים 
ומה  זו  ברכה  היא  מה  הקרובה.  מהשבת  והשנה  ניסן,  חודש  מראש  בשנה,  פעם  רק  אותה 
 ייחודה? חכמים לימדו אותנו שאדם היוצא בימי ניסן ורואה עצי פרי מלבלבים, מברך: ”ָּברּו
ַאָּתה ה‘ אלקינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא ִחַּסר ָּבעֹוָלמֹו ְּכלּום ּוָבָרא בֹו ְּבִריֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובים 
הטובות  הבריות  ועל  הטובים  האילנות  על  לברך  כעת  דווקא  מדוע  ָאָדם“.  ְּבֵני  ָּבֶהם  ְלַהּנֹות 
על  מברכים  אנו  ומדוע  מהם?  ייהנו  אדם  שבני  היא  תכליתם  שכל  בעולמו,  ברא  שאלוקים 

הפריחה ועל הלבלוב ואיננו מברכים על ראיית הפירות עצמם?

יש משהו מיוחד בברכה זו. אדם ”יוצא בימי ניסן“. אחרי החורף הגשום והחשוך וההסתגרות 
בבית, אחרי שגם העצים התכנסו בתוך עצמם ולא הראו את יופיים, יוצא אדם החוצה ומגלה 
העץ  רק  לא  טובים“.  ואילנות  טובות  ”בריות   – חייו  על  עמוק  מבט  לאדם  נותן  העץ  עולם. 
מלבלב אחרי שנת החורף, אלא גם האדם. לפני חג הפסח, חג של חירות ושמחה, יציאה מכל 
משבר ושעבוד, הגיע הזמן לפרוח. הגיע הזמן ללבלב. לא עוד התכנסות של דכאון חורף, אלא 

שמחה ויצירה חדשה.

עיקרה של ברכה זו להפנים בתוכנו את האמונה והתקווה שאפשר לשנות, שהחושך והקור 
הם זמניים בעולמנו. עלינו להודות לה‘ אפילו על הדבר הפשוט הזה - הפריחה. יש בברכה 
השנה,  לחודשי  הראשון  ניסן,  חודש  של  בהתחדשות  דווקא  לחיינו.  מטרה  הצבת  מעין  זו 
תחילת האביב, אנו מתעוררים ביתר שאת מתרדמה ולוקחים אחריות על חיינו ועל עולמנו 
- לעמול בזיעת אפינו ולבנות עולם טוב יותר, מתוך שאיפה להיות ישרים והגונים יותר, ואז 
יותר,  טוב  לעולם  נגיע  ובנשמתנו,  בטבע  לבלוב  נרגיש  כאשר  כי  בנו,  גם  ניכר  הלבלוב  יהיה 

צודק יותר ואחראי יותר.
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למה? ככה! וזו תשובה...

רב  לידע  מגיעים  מקלדת  בלחיצת  הכל.  ולדעת  להבין  מתיימרים  אנו  כשלנו,  דעתני  בעולם 
בכל התחומים, כולל התחום התורני, לכל נושא ולכל שאלה תמצא תשובה אצל ”הרב גוגל“. 
שיש  יתכן  אך  רב,  הוא  ידע  באמצעות  לשלוט  הכוח  בעולמנו.  גדול  יתרון  הוא  ידע  לכאורה, 
בכך גם חיסרון: הסכנה שניפול בפח הידע הבלתי מוגבל ונחיה באשליה שכביכול אנו יודעים 

ומבינים הכל.

כדי  אדומה“,  ”פרה  פרשת  את  קוראים  אנו  שבה  פרה“,  ”שבת  נוסף:  שם  יש  שלנו  לשבת 
להתכונן ולהיטהר לפני הפסח. אפר של פרה אדומה מטהר את הטמאים, אך מאידך גיסא 
בלשון  אדומה  פרה  למצוות  התורה  קוראת  שבכך,  הפרדוקס  בגלל  הטהורים.  את  מטמא 
”חוקה“, שמשמעותה מצווה ללא טעם והסבר. ואכן, אין למצווה זו הסבר הגיוני, כיצד יכול 

אפר של פרה אדומה לטהר טמאים ומצד שני הוא מטמא את הטהורים?

הוא  אדומה“.  ”פרה  מצוות  של  ההיגיון  על  שנשאל  זכאי,  בן  יוחנן  רבי  על  מסופר  במדרש 
התחמק מתשובה, אך לתלמידיו ענה: ”דעו לכם שלא המת מטמא ולא המים מטהרים, אלא 
אמר הקב“ה: חוקה חקקתי, גזירה גזרתי. אי אתה רשאי לעבור על גזרתי, דכתיב  ’זאת חוקת 

התורה‘“.

למדנו מדבריו שיש רובד בעולמנו שאינו מובן לנו, מכיוון שכולנו נבראים ואיננו יכולים להבין 
את חידת החיים לאשורה וודאי לא את משמעות המצוות. לא נוכל להבין לעומק מהי מטרת 

החיים, מהי אמונה ומה הם מוסר וצדק בעולמנו.

למדנו מפרשת ”פרה אדומה“ שגם ”ככה“ זו תשובה. תשובה זו מעמידה אותנו על מוגבלותנו 
והיא התשובה הנכונה ביותר. בקיצור, גם כשלא יודעים, זו ידיעה גדולה...
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אביב הגיע פסח בא...

אינני בטוח שכל עקרות הבית ישמחו לקרוא את הכותרת המלחיצה הזו. ”הטייס האוטומטי“ 
שבמוחנו יגיב: ”פסח... ניקיון?“ אך כוונת הדברים אינה להלחיץ, אלא להיפך. ממש לפני שאנו 
מוצאים את עצמנו (גם בלשון זכר...) בעיצומו של הניקיון לפסח, אני מבקש לעשות סדר עם 

”מבצע פסח“ הקרב ובא...

בשבת נברך את חודש ניסן, שיתחיל ביום שלישי. על-פי המסורת היהודית, זהו חודש שחל 
ניסח  זצ“ל  קוק  הרב  האומה.  בתולדות  מכונן  מאורע  היתה  מצרים  יציאת  עולמי.  מהפך  בו 
פתגם לחודש ניסן: ”יציאת ישראל ממצרים תישאר לעד האביב של כל העולם כולו“. היציאה 
בת  בהיותה  הוא  האומה  של  ייחודה  אחר.  לעם  שעבוד  אין  לעולם:  דרך  כיוון  היא  ממצרים 
חורין. ביציאת ישראל ממצרים בא לעולם אביב עולמי. העבדות האנושית מבטלת את צלם 
האלוקים שבקרבנו, לעומת החירות, המאפשרת צמיחה ופריחה רוחנית וגשמית כאחד. לא 
לחינם מציינת התורה שהיציאה ממצרים היתה באביב ולא ציינה את חודש ניסן, כי האביב 
יציאת  החורף.  מתרדמת  מקיץ  והעולם  לתחייה  מתעורר  הטבע  ולבלוב.  התחדשות  מציין 
בהתחדשות  זו  תקופה  מתחילים  אנו  ורוחנית.  לאומית  התחדשות  מהווה  ממצרים  ישראל 
התחדשות  הפסח,  חג  של  מגמתו  את  עינינו  מול  נשים  אם  ובניקיון.  בסדר  הבית,  בתוך 

סןושאיפה לחירות אמת, נוכל באמת לשיר בשמחה: ”אביב הגיע פסח בא“.
ני



נה
ש
 ה

גל
מע

ממתק לשבת 120

נקיונות וקניות

מכירות  ירידי  מיני  לכל  רחוב  ושלטי  פרסומות  מקום  בכל  רואה  זמן  כמה  שכבר  אני  רק  זה 
לקראת חג הפסח מיריד צבע וכלי עבודה ועד ליריד אופניים, כלים ומתנות, בגדים, תכשיטים 
לקראת  הבית  את  לנקות  צורך  אין  ומתחדשים  שקונים  לפני  שנייה,  עצרו  ובא.  הקרב  לחג 
חודשים...  כמה  בעוד  שהוא  מתי  שיגיע  תאריך  זה  שפסח  נדמה  אצלנו  שמא  רק  או  פסח? 
ה‘אביב הגיע  את אווירת ההתחדשות בימים אלו.  כך ודאי שלא לחינם אנו מרגישים  כך או 
פסח בא‘. חודש ניסן קיבל מקום של כבוד בחודשי השנה העברית, הוא החודש וכך כתוב 
’ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה‘. התורה קוראת לו:  בתורה: 
’החדש‘, ’ראש חדשים‘, ’ראשון לחדשי השנה‘, מה המיוחד בו? משמעות של המילה ראשון 
היא הובלה, עצמאות, לא תלוי באחרים כשני ושלישי וכו‘ שמתייחסים לראשון אלא ראשון 
שכולם מתייחסים אחריו. חודש זה נבחר לגאולה ממצרים וכן גם לגאולה העתידה. כי שחרור 
מעבדות, שחרור מתלות באחרים. להיות ראשון, להיות עצמאי, לא להיות נגרר. זה עניינה של 
הגאולה. שחרורו מעול עבדות, מעול גשמי או רוחני-תרבותי הוא ודאי יתרון גדול בעולמנו 
שלנו  הפנימי  לעומק  לחזור  לנו  מאפשר  ’השחרור‘  ותכלית,  מגמה  להיות  צריכה  לחיינו  אך 
כעם ישראל ’אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו‘, חזרה לטבע הטבוע בנו, ’לצלם 
הכל  נכווין  משועבדים‘.  ’להיות  לנו  אל  וקניות  נקיונות  של  בימים  דווקא  שבנו.  האלוקים‘ 
למטרה האמתית ’להיות בני חורין‘. נקיון הבית המביא לנקיון הנפש, קניות הקונות בנו מידות 
ומעלות טובות. נדרשת מאתנו, מבני זוגנו ובמיוחד מילדינו שמחה גם בעת עבודות הנקיונות 
להתחדש  זוכים  ואז  בשמחה.   – קונים  בשמחה!   – מנקים  בקיצור:  אלו.  ימים  של  והקניות 

באמת – בשמחה!
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שבת הגדול להשתחרר

השבת שלפני חג הפסח זכתה לשם מיוחד: ”שבת הגדול“. במה מתבטאת גדולתה של שבת 
נכתב: ”שבת  תל)  ערוך (סימן  בשולחן  זה?  מכובד  לשם  שזכתה  אחרת  שבת  מכל  יותר  זו 
שלפני פסח קורין אותו שבת הגדול מפני הנס שנעשה בו“. בשבת זו, בשנה שבה יצאו בני 
ישראל ממצרים, קרה לעם ישראל נס, ומהו הנס? בני ישראל נצטוו לקחת שה, האלוה של 

מצרים, כדי להקריבו והמצרים לא עשו להם דבר. 
כפחד  להתפרש  יכולה  זה  מעשה  כנגד  בחריפות  הגיבו  לא  שהמצרים  העובדה  כי  לי,  נראה 
מפני בני ישראל בגלל המכות, אך גודל הנס הוא דווקא מצד בני ישראל. כיצד היו להם כוח 
כנגד  קומתם  את  זקפו  ישראל  בני  לקרבן?  ולייעדו  המצרים  לעיני  שה  לקחת  להעז  וגבורה 
המצרים וזהו גודל הנס. כל זה קרה בי‘ בניסן, ביום השבת לפני שבני ישראל יוצאים ממצרים. 
זוהי גדולתה של שבת זו. אל יהיה הדבר קל ופשוט בעינינו, שהרי עבדות של 210 שנים, דור 
אחרי דור, פוגעת קשות במצבה  הנפשי של האומה. בני ישראל התרגלו להיות משועבדים 
לאדונים. כך חונכו כל חייהם והנה כעת הם מעזים לצאת כנגד האדונים בגלוי, לא במסתרים. 

לעיני כל הם קושרים את השה למיטה כדי להקריבו. 
אנו  שבו  חג  הפסח,  חג  לפני  שנה  בכל  לדורות  הגדול“  ”שבת  מאורע  את  לנו  קבעו  חז“ל 
רוצים לצאת לחירות אמתית, עלינו קודם כל להשתחרר מכל השעבודים שלנו, מכל תפיסות 
העולם שלנו המשעבדות את נפשנו לאחרים. להיות בן חורין אמיתי, משמעו קודם כל שיהיה 
מתרבויות  אחרים,  של  משעבודם  ולהשתחרר  בחיינו  משמעותי  שינוי  לעשות  האומץ  לנו 

אחרות ומכל כפייה אחרת.
וזה כנראה אפשרי...
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ליל הסדר ליל החרות

החמץ  ביעור  הניקיון,  הבישולים,   - ההכנות  הסדר.  לליל  מוכנים  כולנו  חג  התקדש  בליל 
ובדיקתו – כל אלה כבר  מאחורינו. כעת אנו מגיעים לחג הגדול, ראש לכל החגים, חג הפסח. 
כל הסיפור הגדול הזה הוא המשך ישיר להבטחה האלוקית לאבותינו, שנרד למצרים לגלות 
ארוכה וממנה נצא כעם עצמאי, שיודע מהי חירות אמיתית. לא לחינם כל חגינו, כל תפילותינו 
ומצוותינו, סובבות סביב הציר של יציאת מצרים, כי יש בו כדי לבטא חיבור שלם של העבר, 
מצרים  לעתיד.  התקווה  עם  העבר  את  לחבר  לדעת  הוא  אומתנו  יסוד  כל  והעתיד.  ההווה 
וירושלים, משה רבנו ואליהו הנביא, כולם מחברים אותנו למציאות של עם אחד. כאשר אנו 
מתחברים עם העבר והעתיד, עלינו לזכור כי כמו שגלות מצרים היא תכנון אלוקי, כך הגאולה 
שציוויתנו,  ממה  יותר  עשינו  לקב“ה:  אומרים  אנו  הסדר  בליל  אלוקי.  בתכנון  היא  העתידה 
התכוננו לחג שלושים יום, התאמצנו והשתדלנו. כך אנו מבקשים ומתפללים: עשה גם אתה 
אתנו לפנים משורת הדין. נדע כולנו שבזכות כוח העמידה של עמנו בשעבוד מצרים ועל הים, 
נגאלו ישראל ונקרע להם הים. כך גם בימינו אלה - האמונה בצדקת דרכנו, בשיבת עם ישראל 
לארצו וייסודה של מדינת ישראל, ההתגברות על כל קשיי הגאולה וחבליה. אמונה זו תגבר 
על כל החולשות ותיתן כוח לעם ולמנהיגיו להגיע למצב שבו ”ובני ישראל יוצאים ביד רמה“. 
ככל שנאמין בסגולת הימים הללו, שמשחררים אותנו מכל שעבוד, כך נגיע בקרוב להיות עם 

של בני חורין. חג שמח!
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יציאת מצרים - זה כאן!

ממש הכנות אחרונות, קרצוף, ניקיון ובישולים... (למי שמארחת...) והנה תיכף נסב כולנו לליל 
הסדר ונגיע לעיקר החג, שהוא סיפור יציאת מצרים. לא לחינם סובבים כל חגינו, תפילותינו 
הווה  עבר,  של  שלם  חיבור  מבטאת  מצרים  יציאת  מצרים.  יציאת  של  הציר  סביב  ומצוותינו 
ועתיד, הנקראים במילה אחת: ”מסורת“. כל הבנים כעת בשולחן אחד. רצף אחד הוא במהלך 
עם ישראל, מהגואל הראשון ממצרים - משה רבנו, עד לגואל האחרון - אליהו הנביא. יציאת 
מצרים היא כאן. גם אנו שותפים לה כעת, כולנו ללא יוצא מן הכלל, שותפים משמעותיים. 
יציאת מצרים היא תהליך מתמשך מאז ועד ימינו אלו וכפי שתכלית היציאה ממצרים היתה  
לברר את בחירתו של עם ישראל ולהמשיך סיפור זה, כך תכליתנו כעת היא להמשיך ולברר 

את זהותנו הלאומית והתרבותית, את המסורת שלנו.

אנו חוליה אחת משרשרת ארוכה של עשייה, המחברת את כל הבנים והבנות לשולחן אחד. 
אנו קוראים לסדר את כולם. כשם שבליל הסדר אנו ממשיכים את הסיפור לדורות הבאים 
הזה  העם  סיפור  את  ולחבר  להתחבר  היא  כיום  משימתנו  כך  למצה,  החמץ  את  והופכים 

לדורות הבאים ובכך לזכות בחרות ועצמאות. 
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לזכור ולחיות

ביותר  משמעותיים  אירועים  שלשה  גדולה  לאומית  בגאווה  מציינים  אנו  הפסח,  לאחר  מיד 
לחללי  הזיכרון  יום  את  ולגבורה,  לשואה  הזיכרון  יום  את  החדשה:  בעת  עמנו  תקומת  בימי 
מערכות ישראל ואת חג עצמאותנו. עדיין אווירת חג האביב ברקע והנה אנו נכנסים לעננת 
אבל וזיכרון על אחת מהתקופות הנוראות והמופלאות אשר שום שכל אנושי אינו יכול להכיל 
את מה שנעשה שם. גודל השנאה התהומית ליהודים אשר הביאה לאובדן ורצח אכזרי של 
להבין  יכולים  רגש  או  לב  שכל,  שום  אין  ילדים  וחצי  מליון  ומתוכם  יהודים [!!]  מיליוני  ששה 

ואף לא להכיל.
שתים,  אחת,  מליון:  ששה  עד  לספור  ניסיתי  ולגבורה  לשואה  הזיכרון  מימי  שבאחד  זוכרני 
שלש ארבע... ותוך כדי לחשוב על מישהו שאני מכיר, שהוא כעת לא מספר מתמטי אלא 
נתייחס  כיצד  אז  הספירה...  את  להמשיך  הצלחתי  לא  ופשוט  וחיה  מחייכת  גדולה,  נשמה 

לזיכרון?
הזכירה  בסוד  ”כי  ואמר:  ’כוזרי‘  בספרו  זאת  ביטא  הלוי  יהודה  רבי  בזיכרון,  עליון  ערך  יש 
הגאולה“. עם שיודע לזכור ולא לשכוח את עברו, לא שוכח את גיבוריו וקדושיו מראה בעצמו 
שכל כוחו נובע מהם, שאין נתק בין העבר, ההווה והעתיד והכל שרשרת נצח אחת הבנויה 
חוליה בתוך חוליה. זיכרון זה יוצר את הכוחות הגנוזים והחיים באומה, הממשיכים ומצטרפים 
לרצף אחד חזק של תחיית עם ישראל בארצו. הזיכרון ימשיך את שרשרת החיים של אומתנו 
בארצנו. לפני שנים מספר  ערכתי חופה לנכדה של ניצולת שואה, במשך כל החופה והחתונה 
לא הפסיקה הסבתא לומר: ’ניצחתי אותם‘, ולי לחשה ברעדה וגיל: ’הנאצים ימ“ש, לא רצו 

שאחיה והנה נכדתי מתחתנת היום...‘, הוא שאמרנו לזכור ולחיות.
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יום הזיכרון לשואה: איפה אלוקים היה?

המפגש שלי עם תושבי המועצה שלנו, במיוחד עם ’גיל הזהב‘, ניצולי שואה, משאיר בי רושם 
עז ונוטע בי כוחות של אמונה בעם הנפלא והמיוחד שלנו. הסיפורים המדהימים על  ניצולים 
שקמו מתוך התופת המזוויעה והקימו מדינה אינם מובנים מאליהם, מבחינתי הניצולים הם 
מפעלם?  ואת  חיינו  את  ממשיכים  אנו  כיצד  הישראלית,  החברה  כל  ועל  עלי  גדולה  תביעה 
השאלות והתהיות שעולות במפגשים אלו אינם קלות. שאלות של הנהגת אלוקים בשואה 
נותרות ללא תשובה כי באמת אני הקטן רחוק מאוד מלהבין את הטראומה הלאומית שחווינו 
לפני כשבעים שנה, וגם היום עם הקמתה וביסוסה של מדינת ישראל, עדיין השאלות חזקות 
מהתשובות. איני בין האנשים אשר לא משתמשים בחייהם במקש המקלדת של סימן שאלה 
סימן  אחרי  עושים  מה  היא  השאלה  אך  שאלות  גם  יש  לי  קריאה,  סימן  רק  הוא  חייהם  וכל 
השאלה? אתמול בערב נסעתי עם בנותי לשמוע את סיפורו של קרוב משפחתנו, אביו של 
גיסי, אביגדור נוימן, ניצול שואה. אחרי המון הסיפורים שכבר קראתי ושמעתי על השואה, היה 
בסיפורו דבר מיוחד, המון תקווה, המון אמונה שנובעות מאחריות גדולה לא רק שלא נשכח 
את השואה אלא כיצד אחרי סימן השאלה הזה ממשיכים הלאה? או כלשונו: ’זה שיש שאלות 
על רבונו של עולם, סימן שיש רבונו של עולם...‘ מורי ורבי הרב צבי יהודה קוק זצ“ל כתב: ’...
לעשות חקירות בעניין השואה הוא מעשה ילדות. רק בזהירות גדולה ומתוך בגרות רוחנית 
אפשר לגשת לעניין הנורא הזה. יש לזכור ’כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי, 
נאום ה‘. כי גבהו דרכי מדרככם ומחשבותי ממחשבותיכם‘. ביום הזה של חשבון נפש לאומי 
וגם פרטי הייתי רוצה לשאול את עצמי לא איפה אלוקים היה בשואה, אלא איפה אני עכשיו? 

ולוואי ותהיה לי תשובה יותר טובה לשאלה השנייה מאשר השאלה הראשונה.
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הזכירה וההודיה

בימים אלו של חודשים ניסן ואייר, אנו מצווים לזכור אירועים מההיסטוריה של עם ישראל, לא 
רק לזכור אלא גם להודות לה‘ על כל הניסים והנפלאות שירעו לעמנו. התחלנו בימי הפסח 
בזכרון יציאתנו ממצריים, המשך מהיום הקדוש והמיוחד כז בניסן, יום הזכרון לחללי השואה, 
ובשבוע הבא בעז“ה נציין את יום הזכרון לחללי מערכות ישראל. ומיד לאחריו נציין בהודיה לה‘ 

על הנס הגדול של דורנו בהקמתה של מדינת ישראל.

זיכרון והודיה תמיד כרוכים אחד עם השני. אנו לא מדחיקים את עברנו, גם אם הוא ארע לפני 
קורה  הוא  אם  או  השואה,  בימי  שנה,  כשבעים  לפני  התרחש  הוא  אם  ובוודאי  שנים,  אלפי 
ב‘מלחמת השחרור‘ המתמשכת מאז טרום הקמתה של מדינת ישראל ועד ימינו אלו ממש. 
דמם של חיילים קדושים אשר מוסרים נפשם למען העם והארץ, דמם של אזרחים תמימים, 

נפגעי הטרור, כולם מצטרפים וחקוקים בלבנו בזיכרון לנצח.

אך מאידך גם אנו יודעים להודות לה‘ על כל נפלאותיו אתנו, מהשפל הגדול של ימי השואה 
נפגעי  והאזרחים  החיילים  מקדושי  האהובה.  מדינתנו  של  והכרזתה  לתקומתה  האיומים 
השואל  ישאל  ובאמת  עצמאותנו.  ביום  מציינים  שאנו  הגדולה  לשמחה  הזכרון  ביום  הטרור 
מה ערך יש לזכרון? מדוע להשקיע בו מאמץ ואנרגיות של עצבות ושכול? וודאי מה ערכו של 

הזכרון הקולקטיבי שעושה אותנו למשפחה אחת גדולה בימים אלו?

עניין חובת הזכירה מצויה מאוד בסדר היום של יהודי. מספרים על נפוליאון שהתפלא מדוע 
בוכים היהודים בתשעה באב על חורבן בית המקדש שחרב לפני אלפי שנים ואמר: ’רק עם 
היודע לזכור את חורבנו במשך כל כך הרבה מאות שנים, יזכה גם לראות את בניינו המחודש‘. 

 אומתנו הנצחית חייבת לחבר את עברה להווה, ולהמשיך ביתר עוז לעתיד הנצחי.
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נופלים, קמים ושמחים

יש משהו מפעים שקורה לנו לקראת יום העצמאות, ההכנה של יום הזכרון לחללי מערכות 
ישראל ולנפגעי הטרור שבו כולנו עוצרים את נשמתנו ומתבוננים בקדושים ובבני משפחותיהם 
וזוכרים אותם. ואז במעבר חד אנו פותחים את חגיגות יום העצמאות. כולנו עומדים מול הדגל 
המורם, זוקפים קומתנו בגאווה ושרים את תקוות העם הזה. כך הוא עמנו. יודע הוא להיות 
ציני וקוצני [וגם לפעמים קיצוני...], יודע הוא לריב ולהתווכח אך בזמן אמת, בזמן של ’ימים 
חש  הוא  שבקרבו,  העצום  המשותף  המכנה  את  מגלה  הוא  הזכרון  ימי  של  זה  כמו  נוראים‘ 
ממש שכולנו ’אחים‘. ויודע הוא לתת הודיה לה‘ כי קרה כאן משהו מופלא לפני רק 68 שנים. 
אלפיים שנים העם המיוחד הזה שרד את גלותו הארוכה על כל הרדיפות והצרות והנה במצב 
של שבר וחדלון מתעורר העם הזה לתחיה, מגלה הוא את כוחותיו הגנוזים ומתעורר לחיים 
ובמחרשה  בנשק  הוא  אוחז  מפורק  וגוף  שבור  לב   עם  שואה  ניצולי  שרידי  מדינה.  להקים 
ומגן על עצמו ובונה את מדינתו. עומד הוא ביום זה ושר הוא את שירת חיי האומה הנצחית 
ביום  לה‘  מודים  אנו  אלה  כל  ועל  לקום.  גם  יודעת,  איך  ועוד  יודעת,  אך  ליפול  שיודעת  הזו 
העצמאות שיש לנו מדינה, שיש לנו צבא, שאנו זכינו להיות בדור של תקומת העם הזה. ביום 
גדול זה אנו מצווים לשים את קשיינו וטענותינו כלפי המדינה בצד ולעסוק בעיקר העיקרים 
שברוך ה‘ שיש לנו מדינה. דבר שלא היה לנו אלפיים שנה. וזה צריך להביא אותנו לשמחה 

הגדולה שביום העצמאות.
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יום העצמאות בשבילי

והפעם - סיפור קטן המבטא את הכל:
האדמו“ר מסדיגורא ז“ל נהג לבוא לבית הכנסת הגדול בתל אביב ביום העצמאות ולומר את 
ההלל בציבור. כשהמתפללים רקדו ברחבת בית הכנסת, השתלב במעגל ורקד בהתלהבות. 

היתה הרגשה שיש לרבי שמחה מיוחדת ביום זה.
בווינה,  כשהתגורר  לכך:  הסיבה  את  לו  סיפר  והרבי  בשיחה  מחסידיו  אחד  עמו  נכנס  פעם 
נכנסו לעיר הנאצים, ימח שמם וזכרם. ראשית מלאכתם היתה להתעלל ביהודים ובתור רבם 
כדי  ותוך  גדול  מטאטא  לו  נתנו  העיר.  של  רחובותיה  את  לטאטא  ברבי  בחרו  היהודים,  של 
העבודה היה אומר: ”ריבונו של עולם, אני עוד אזכה לטאטא את רחובותיה של ארץ ישראל.“ 
אחר כך תחבו בידו דגל נאצי וכפו עליו לקבוע את הדגל בראש בניין גבוה. תוך כדי המעשה 
בארץ  ביותר  הגבוה  במקום  ישראל,  דגל  את  להניף  אזכה  עוד  אני  עולם,  של  ”ריבונו  אמר: 

ישראל.“
וכשזכה לעלות לארץ ישראל, רצה לקיים את דבריו, אך הרי לא יתכן שיטאטא את הרחוב 
גדול  מטאטא  לקח  בוקר,  לפנות  שלוש  בשעה  קם  העצמאות  ביום  עשה?  מה  כל.  לעיני 
ובהתלהבות  בשמחה  הגג,  על  וקבעו  ישראל  דגל  את  לקח  כך  אחר  הרחובות.  את  וטאטא 
על כך שה‘ קיבל את תפילתו. מכאן נובעת שמחתו והתלהבותו ביום תקומתה של מדינת 

ישראל.
אשרינו שזכינו להיות בין מניפי הדגל ואף בין ”מטאטא הרחובות“ של מדינתנו, מדינת ישראל.

יום עצמאות שמח!
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מה עושים כשיוצאים מהמערה

מלכות  של  אימתה  מפני  בורח  בעומר,  בל“ג  חל  שלו  ההילולה  שיום  יוחאי,  בר  שמעון  רבי 
רומי בגלל דעותיו ומתחבא במערה עם בנו, רבי אלעזר, במשך 12 שנים (!) בסגפנות גדולה. 
רבי שמעון בר יוחאי יוצא פעמיים מהמערה. בפעם הראשונה, לאחר 12 שנים, הוא יוצא עם 
בנו השניים רואים אנשים עסוקים בענייני העולם הזה. זה זורע וזה חורש, זה בונה וזה סולל. 
ולילה.  יומם  בתורה  ועוסקים  יושבים  אינם  אנשים  שבה  מציאות  להכיל  מצליחים  אינם  הם 
לכן, כל מקום שנתנו בו את עיניהם נשרף. משמיים לא ראו בעין טובה את מעשיהם אלה 
וביקשו מהם לשוב למערה לי“ב חודשים נוספים. אז יוצאת בת קול ומאפשרת להם לצאת 
לעשות  ומבקש  ההצלה  נס  על  לה‘  להודות  יוחאי  בר  שמעון  רבי  מבקש  הפעם  מהמערה. 
פעולה לטובת הכלל. ואכן, הוא משפר את איכות חייהם של הכוהנים וסולל להם דרך קצרה, 

ללא חשש טומאה. 
בתפיסתו של רבי שמעון בר יוחאי חל מהפך משמעותי - ממצב של רוחניות מוחלטת, אשר 
אינה מתפשרת, אינה מקבלת את המציאות ואף אינה מנסה לתקן אותה - או שאתה קדוש 
או שאתה שורף, מתבהר להם כעת שעניינה של התורה הוא לרומם את מציאות חיינו ולתקן 
אותה. להתחבר, לבנות, לזרוע ולא חלילה לשרוף. תיקון העולם ולא שריפתו, זו מהותה של 

תורה. לפעול ולעשות טוב וחסד עם העולם. 

יש אמנם מצבים בחיים שבהם צריך ”להיכנס למערה“, אך החוכמה הגדולה היא מה עושים 
כשיוצאים ממנה...
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אסור ’לשרוף‘

הקבור  יוחאי  בר  שמעון  רבי  של  ההילולה  יום  הוא  הנגלה,  על  הנסתר  בו  רב  בעומר  לג  יום 
ביחד  מאימת הרומאים ומחבואו  שמעון  רבי  של  על בריחתו  חז“ל מסופר  במירון. במסורת 
עם בנו רבי אלעזר במשך 12 שנים במערה. לאחר שנודע לרבי שמעון על ביטול הגזירה יצא 
הוא ובנו וקדושתם ותורתם העליונה לא הייתה יכולה להכיל את המציאות של העולם הגשמי 
ולכן  עולם‘  ’חיי  שהיא  התורה  את  ומניחים  שעה  בחיי  ועוסקים  וזורעים  חורשים  שבו  שלנו 
הם פשוט ’שרפו‘ את המציאות והתנגדו לה. יצאה בת קול משמיים והחזירה את האב והבן 
למערה לשנה נוספת. בתום שנה זו יצאו וראו אדם זקן המחזיק הדסים לכבוד שבת קודש 
ושבחוהו על כך. מה נשתנה מיציאתם הראשונה מהמערה שבה שרפו וכילו כל דבר שנפגשו 
אתו שלא היה כל כולו קודש לבין הפעם השנייה שיצאו מהמערה לאחר שנת לימוד נוספת 
שאז ביציאתם שבחו את המציאות שנראתה והתגלתה לנגד עיניהם? נראה שבאמת המהפך 
הגדול בין הסתכלות בלתי מתפשרת על העולם אשר שורפת ומכלה בקנאות וכל דעה אשר 
לא מתיישבת עם ’הדעה האמתית‘ שלך לבין הסתכלות המכילה מציאות שונה ואחרת, אשר 
ועבודת  ומושלם  מתוקן  יהיה  דבר  של  בסופו  שהעולם  הסבלנות  מידת  על  ובנויה  מאמינה 
מגיע  העולם  ואין  זמן  לוקחת  יותר  ומוסרי  טוב  יותר,  ואידאלי  צודק  עולם  ובניית  התיקון 
לתיקונו ביום אחד ולא בשנה אחת אלא זה תהליך ’עולם התיקון‘ ארוך. שתי הסתכלויות אלו 
הם ההבדל בין יציאתו של רבי שמעון בפעם הראשונה מהמערה לפעם השנייה. כניסתו חזרה 
למערה היתה בכדי שבמשך שנה שלמה ילמד שסבלנות אינה מראה על ויתור והשלמה עם 
שאנו  בעומר  הל“ג  מדורות  אולי  בטוחה.  אך  ארוכה  תיקון  דרך  זו  אלא  בעולם  והחסר  הרע 
ולא  ואהבה  לסבלנות  זקוק  העולם  תיקון  אך  עצים  לשרוף  ניתן  שאולי  מסמלות  מדליקים 

לקנאות ו‘שריפה‘.  
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כולנו גדלנו בירושלים

ש“י עגנון, הסופר הלאומי שלנו, אמר בשטוקהולם בטקס קבלת פרס נובל לספרות [תשכ“ז, 
את  רומי  מלך  טיטוס  שהחריב  היסטורית,  קטסטרופה  מתוך  אני?  מי  לכם  ’אומר   :[1967
ירושלים וגלה את ישראל מארצו, נולדתי באחת מערי הגולה. אבל בכל עת, תמיד דומה הייתי 
עלי כמי שנולד בירושלים, בחלום, בחזון לילה ראיתי את עצמי עומד עם אחי הלויים בבית 
המקדש כשאני שר עמהם שירי דוד מלך ישראל. בזכותה של ירושלים כתבתי את כל אשר 

נתן ה‘ בלבי ובעטי‘. 

יום חגה של ירושלים יחול השנה במוצאי שבת. לפני 48 שנה בכ“ח אייר תשכ“ז, במלחמת 
ששת הימים] שוחררה ירושלים. משנת תש“ח [1948], מלחמת השחרור עד למלחמת ששת 
הימים, 19 שנים שהעיר העתיקה, מקום המקדש והכותל המערבי לא היו בידינו. זכינו שישובו 
מלחמת  ערב  בארץ  האווירה  ובהפתעה.  מראש  תכנון  ללא  הימים,  ששת  במלחמת  אלינו 
בכוחותינו  ואנו  עלינו  חריפה  למתקפת  התארגנו  האויב  צבאות  קשה,  היתה  הימים  ששת 
הדלים לא ידענו כיצד להגן על עצמנו. והנה תוך ששה ימים, במאבק נועז, בגבורה מיוחדת 
בגלויות,  ירושלים,  על  חלמנו  ומעולם  מאז  כי  קרה?  זה  איך  ירושלים.  שוחררה  ה‘  ובעזרת 
בייסורים וימינו הקשים והמרים התפללנו על ירושלים. הלב תמיד המה והתגעגע לירושלים. 
גם היום אנו מחסירים פעימת לב בראותנו את ירושלים בבניינה. במשך כל הדורות עלו אליה 
והתיישבו בה במסירות והעלו אותה על נס בכל הזדמנות, בתפילות ובחתונות, בבית ובחוץ. 
וכל כך למה? כי כולנו קשורים בנשמתנו לירושלים ולכן נשמח בשמחתה ’שישו את ירושלים 

וגילו בה כל אוהביה‘.



נה
ש
 ה

גל
מע

ממתק לשבת 132

ת
עו

בו
ש

תורה לאומה

התורה מציינת תאריכים מדויקים לכל חגי ישראל, אך דווקא כאשר מדובר בחג השבועות, חג 
מתן תורה, התורה אינה מציינת תאריך, אלא קושרת אותו לחג הפסח. התורה מצווה אותנו 
לספור שבעה שבועות ממחרת הפסח, שהם 49 ימים, ובתום הספירה הזו יחול חג מתן תורה. 
כדי  שבועות  שבעה  אלוקים  ממתין  בכלל  מדוע  נוספת:  שאלה  נשאל  זו  חידה  לפתור  כדי 
לתת לעם ישראל תורה בהר סיני? מדוע לא ניתנה התורה מיד ביציאתנו ממצרים? ואם כבר 
אנו שואלים שאלות, נשאל מדוע לא ניתנה התורה לאדם הראשון? או לנח הצדיק? אפילו 
לאבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, לא ניתנה התורה. אלא כאן טמון עניינה של תורה. 
התורה ניתנה לאומה שקוראים לה ”עם ישראל“. מצוותיה של תורה מתאימות לצורת חייו 
מלוכה,  לשלטון,  הקשורות  רבות,  כלליות  מצוות  בתורה  יש  ישראל.  בארץ  ישראל  עם  של 
ממשלה ועוד ולא לאנשים פרטיים. אבותינו, עם כל גדולתם, היו אנשים פרטיים וכל עוד היה 
עם ישראל במסגרת של יחידים או שבטים, לא היה אפשר לתת לנו את התורה. ומתי נהפכנו 
לעם? ביציאתנו ממצרים. במצרים התגבשנו כלאום, שהולך במדבר, מקבל תורה וצועד אל 

ארץ ישראל, כי שם מקומו ושם מקומה של התורה.
זקוקים  היינו  זרים.  ועול  עבדות  מכל  להשתחרר  צורך  יש  בשלמות  התורה  את  לקבל  כדי 
ומטומאתה,  מצרים  של  מעולה  להשתחרר  כדי  שבועות  שבעה  של  שחרור“  ל“חופשת 
בתורה  צוין  לא  לכן  התורה.  לקבלת  ראויים  ולהיות  בנו,  שדבקה  עבדים  של  מהמנטליות 
התאריך של חג השבועות, כי לא הוא העיקר, אלא ההכנה של שבעה שבועות לקראת מתן 
תורה. עם ישראל מחדש בחג השבועות את קבלת התורה. נתפלל שנהיה ראויים כולנו כעם, 
אלא  אומה  אומתנו  אין  כי  מחדש,  בשמחה  התורה  את  לקבל  אחרת,  או  זו  קבוצה  רק  ולא 

בתורותיה. חג שמח! 
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על אהבת תורה ועוגת גבינה

השבועות  ולחג  חנוכיות,  תחפושות,  סוכה,  קישוטי  לו,  המקדימה  האווירה  את  יש  חג  לכל 
גבינות... נדהמתי להכנס לאחד מסניפי הרשתות הגדולות וכבר בכניסה נצבו להם מקררים 
ענקיים עמוסי גבינות ומוצרי חלב מכל הסוגים ומכל הטעמים ולידם חוברות מתכונים לחג 
השבועות. כאילו מודיעים לנו: קיץ הגיע שבועות בא... נעמדתי ליד המקררים ודמיינתי את 
גדול:  בקול  וקורא  משמחה  רוקד  מברדיצ‘ב  יצחק  לוי  רבי  ישראל,  של  סניגורם  של  קולו 
’אשריך ריבונו של עולם שאלו בניך, מחבבים הם את המצוות והמנהגים ומכינים עצמם ליום 

הקדוש, חג מתן תורתנו‘. 
על  נאמרו  ומגוונים  רבים  וטעמים  השבועות  בחג  חלב  מאכלי  אכילת  מנהג  הוא  יפה  מנהג 
מנהג זה אך עיקרו של חג הוא במתן תורה בו‘ בסיוון לפני 3328 שנים. ביום ההיסטורי הזה חל 
מהפך  ששינה את כל העולם כולו. כל התפיסות הרוחניות, התרבותיות והמוסריות השתנו 
לבלי היכר. העולם עד אז במשך 2248 חי על תנאי. התנאי שהתנה אלוקים בבריאת העולם: 
אם ישראל מקבלים את התורה, מוטב ואם לאו – אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. הסיבה 
שקבלנו  חלקנו  טוב  ומה  ואשרינו  ישראל.  ע“י  התורה  קבלת  היא  העולם  לקיום  האמתית 
את התורה לעולם. מה בכל זאת מגלים המקררים עמוסי הגבינות? מלבד ענין ההפרדה בין 
בשר לחלב שנצטווינו עליה בזמן מתן תורה, יש בכך גם עקרון חשוב  של שמירת מנהגים 
רוחשים  שאנו  החיבה  על  מראה  המנהגים  קיום  על  ההקפדה  שדווקא  ללמדנו  ומסורת, 

לתורה ולמנהגיה. חג שמח!



נה
ש
 ה

גל
מע

ממתק לשבת 134

אב
 ב

ט‘

לחשב מסלול מחדש...

יש בחיינו זמנים שבהם אנו נדרשים לעצירה ולמחשבה שניה, מה שנקרא: ”לחשב מסלול 
מחדש“. זה קורה לנו בדרך כלל לפני או אחרי מאורעות גדולים ומשמעותיים בחיינו כאומה 
ובחיי הפרט. אחד מאותם זמנים הוא תשעה באב, שיחול השבוע ביום רביעי. אנו עוצרים את 
על  ומתאבלים   זה  ביום  צמים  היין,  ושתיית  הבשר  אכילת  את  השמחות,  את  החיים,  שטף 
חורבן בית המקדש. מהי משמעותו של אבל זה כיום? הרי ברוך ה‘ קמה לנו מדינה, יש לנו 
צבא וממשלה, ירושלים בידינו ואינה עוד ביד זרים. והנה, דווקא האירוע של המלחמה בדרום 
זה.  ביום  להתאבל  מה  על  עוד  ויש  שלמות  של  לחזון  הדרך  ארוכה  שעוד  לנו  מזכיר  הארץ 

וישאל השואל, ובצדק: מה הקשר?
שאין  יפה  בנין  בירושלים  לנו  שחסר  מכך  נובע  אינו  המקדש  בית  חורבן  על  שלנו  האבל 
ביכולתנו כעת לבנות. אני מאמין שעל הצדדים הטכניים היינו יכולים להתגבר. חסר לנו מה 
העולם  ושל  היהודי  העם  של  המרכזי  המקום  המקדש,  בית  באמת.  מבטא  המקדש  שבית 
כולו, אמור לבטא חיבור לאמונה בה‘, חיבור של כל העם באחדות ואהבת חינם נפלאה, חיבור 
לארץ ולחיים שלמים ומתוקנים של מלכות בישראל. דווקא ”צוק איתן“ בדרום הארץ מגלה 
בנו, באומה כולה, כוחות של נחישות, חיבור ואחדות ומגלה לנו על מה באמת אנו נלחמים 
ועל מה חיילינו ותושבי הדרום מוכנים להסתכן. יש כאן יסוד עמוק וחשוב של מאבק בין הטוב 
מושטת  שידם  אלה  לבין  לשלום  מושטת  שידם  אלה  בין  מוות!  לחפצי  חיים  חפצי  בין  לרע, 

למלחמה.
דווקא בימים אלה שלפני ט‘ באב עלינו לחשב מסלול מחדש ולהיות גאים בעם הזה, בחיילינו 
באמצע  רק  עדיין  שאנו  כך  על  להתאבל  גיסא,  ומאידך  בעולם,  הרוע  את  לנצח  ובנחישותם 
”כל  חז“ל:  אמרו  וכבר  השלם.  המקדש  בית  בנין  עמנו,  בתוך  בתוכנו,  נבנה  לא  עדיין  הדרך. 

המתאבל על ירושלים, זוכה לראות בשמחתה“.
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להתגעגע מחדש לבית המקדש

ביום ראשון הקרוב, נציין את ט‘ באב [נדחה משבת], חורבן בית המקדש הראשון והשני. את 
ההרגשה הנוראית של חורבן בית המקדש אנו למדים מאנשי בית ראשון שמסרבים לשיר 
משירי ציון. גם אחרי חורבן הבית השני,  זכר בית המקדש מרטיט את הלב ולא נותן להם מנוח 
עד שחושבים הם שעולמם חרב. נראה שהרגשות אלו של חסרון בית המקדש שהיו לאנשי 
המקדש.  ובית  ירושלים  חורבן  את  בזכרנו  כיום  אותנו  תוקפים  כך  כל  לא  ושני  ראשון  בית 
מדוע? מה חסר לנו שאין לנו בית מקדש היום? למרות שחורבן הבית שארע לפני 1947 שנים 
באב  ט‘  של  החורבן  בימי  במיוחד  מאתנו  המצופה  האבל  ומהרגשת  מתודעתנו  הוא  רחוק 
אך מדוע אין אנו ממש אבלים על חורבן הבית? נראה שחוסר הרגשה זו נובע מכך שאין אנו 

מספיק מבינים את מקומו המרכזי שאמור להיות לבית המקדש בחיינו. 

לאחר שנבנה הבית השני נשאל זכריה הנביא האם להמשיך לצום בט‘ באב על חורבן הבית 
הראשון. במענה לשאלתם עונה להם הנביא: ’כה אמר ד‘ צבאות לאמר משפט אמת שפטו 
אל  אחיו  איש  ורעת  תעשקו  אל  ועני  גר  ויתום  ואלמנה  אחיו  את  איש  עשו  ורחמים  וחסד 
תחשבו בלבבכם‘, זאת אומרת שסיבת החורבן היא בשל עשיית עוול חברתי והתנהגות לא 
הולמת, מציאות מעוות זו עדיין לא תוקנה ולכן אין סיבה להפסיק לצום. למדנו מדברי הנביא 
שבית המקדש מסמל מציאות חיים שלמה של עשיית הטוב והצדק, שוויון חברתי, צדק עם 
חסרון  רק  אינו  המקדש  בית  בנין  שחסרון  ללמדנו  בינינו.  החנם  אהבת  שבחברה,  החלשים 
בבית מפואר ומקודש בירושלים אלא חסרון בעצם יסודות חיינו כעם ישראל בארץ ישראל. 

על כך אנו אבלים ומכאן צריכים להיות געגועינו לבית המקדש.
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מה בין שנאה לאהבה?

אנו אחרי יום תשעה באב, שבו נחרב בית מקדשנו בגלל שנאת חינם, ולפני  ט“ו באב, אשר 
באהבת  מדרגה  עליית  היתה  איתן“‘  ”צוק  מלחמת  האהבה.  את  מציינים  שבו  כיום  נקשר 
שלטי  גבול,  ללא  ואחדות  בנתינה  ביטוי  לידי  ובאה  צה“ל  לחיילי  בתוכנו  שהתפרצה  חינם 
נתינה  אהבה,  של  עם  באמת  שאנו  לנו  גילתה  המלחמה  מקום.  בכל  מונפים  ודגלים  חוצות 
ורגישות. מה סודו של התאריך העברי ט“ו באב? במשך הדורות קרו אירועים שונים בתאריך 
זה ולכולם מכנה משותף. בתקופות קשות, כאשר מצב השידוכים לא היה במיטבו, היו בנות 
ישראל יוצאות  ביום זה בבגדי לבן כדי לחפש את אהבתן. ביום זה התאפשר לשאת נשים 
גם משבטים אחרים. לאחר מלחמת האחים בישראל בעקבות פרשת פילגש בגבעה, נשבעו 
בני  העם שלא יינשאו  לשבט בנימין, אך לאחר מכן הצטערו על כך ושלחו את צעירי בנימין 
הרווקים אל כרמי שיה, כדי שיחטפו בנות זוג מבין המחוללות. סיבה נוספת לשמחה ביום זה 
היתה שבו ביטל המלך הושע בן אלה את המחסומים לעלייה לירושלים ובכך התאפשר לבני 
לראשונה  יהודה,  ממלכת  בני  עם  יחד  בירושלים  הרגלים  שלוש  את  לחגוג  ישראל  ממלכת 

מאז פיצולה של הממלכה המאוחדת. 

המשותף לכל המקרים האלה הוא הצורך האמיתי של אחדות וחיבור בעם. השמירה על ”גוי 
המחלוקת  בחרב  ישראל  עם  את  לגזור  ולא  מהמחלוקת  להתרחק  וההקפדה  בארץ“  אחד 
לקהילות נפרדות, היא זו המאפיינת את ט“ו באב, יום של אהבה אמיתית לעם ישראל ולכל 
השבטים, כאיש אחד בלב אחד. התיקון לחורבן בית המקדש בט‘ באב שחרב בעוון השנאה 
והפירוד יתוקן בט“ו באב, חג של אהבה ולא שנאה, חיבור ולא פילוג, שבירת מחסומים ולא 

בניית חומות בינינו.
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מרחב מוגן בעת אזעקה, חוסר בטחון בה‘?
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לצערנו גם בעת כתיבת שורות אלו, קולות הפיצוצים והאזעקות מהדהדות באוזנינו ובאוזניהם 
של רבים וטובים מבני עמנו היקרים הי“ו. הוראות פיקוד העורף מאוד ברורות, מרגע השמע 
האזעקה ניתן לנו פרק זמן קצר מאוד להגיע למרחב ממוגן או להיכנס למקום פנימי כחדר 

מדרגות וכד‘ או להשתטח כאשר ידינו מגנות על ראשנו.

עצלנות  מחמת  לפעמים  אלו,  להוראות  מצייתים  שלא  מעטים,  הם  ב“ה  ונשים,  אנשים  יש 
ולפעמים  יקרה...‘  לא  זה  ש‘לי  מופרז  עצמי  בטחון  של  מטעם  לפעמים  אדם,  בחיי  וזלזול 
מטעמים ’אמוניים‘. יש להם, כביכול, בטחון בה‘ שלא יאונה להם כל רע, וגם אם חלילה יקרה, 

אז יש להם נימוק מוכן:  הרי ’הכל מכתוב‘ או בשפה הערבית המדוברת ’כולו מן א-ללה‘. 

אותנו  מחייב  עולם  של  ריבונו  אך  פועלת,  ותפילה  משמיים  שהכול  מאמינים  שאנו  וודאי 
כתנאי להצלתנו, השתדלות מרבית! בספר החינוך (מצוות מעקה, מצוה תקמו) כתב: ’צריך 
האדם לשמור עצמו מן המקרים הנהוגים בעולם, כי הא-ל ברא עולמו ובנאו על יסודות עמודי 
לא  אם  עליו  פעולתו  יעשה  בידו  מסור  שהוא  הטבע  כי  המקרה,  מן  לשמור  ציוהו  הטבע... 
ישמר ממנו‘. למדנו שלא רק שאין בהשתדלות חסרון אמונה ובטחון בה‘, נהפוך הוא, שיטת 
ההפקרות של ’סמוך‘ ו‘יהיה בסדר‘, יש בה זלזול בציווי התורה לשמור על נפשותינו מאוד, 
מלבד חובת ההשתדלות מוסיף ספר החינוך: ’אמרו זכרונם לברכה שכל הסומך על הנס - 
אין עושין לו נס... ואשר לא יחלוק על האמת מרוע לב יודה בזה‘. העמיד בפנינו ספר החינוך 

מראה, כל הזלזול בחיי אדם באצטלה של ’הכול משמים‘ נובעת מעצלות, וחוסר אמת.

אזעקה.  בזמן  העורף  פיקוד  להוראות  ולהישמע  להיזהר  להישמר,  חובה  יש  כולנו  על  לכן 
בעז“ה מהרה יתחלפו קולות המלחמה לבשורות טובות. (נכתב בעת ”צוק איתן“)
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על  שעברה  הלאומית  מהטרגדיה  מעיניו  שינה  הדיר  לא  מי  זה?  בשבוע  דמעה  הזיל  לא  מי 
בצומת  הנערים  חטיפת  הי“ו?  ושאער  פרנקל  יפרח,  משפחות  על  שנחתה  ישראל,  עם  כל 
התפילה  התקווה,  ע“י  אחד  כלב  להיות  ישראל  עם  כל  של  ליבותיהן  את  עוררה  עציון  גוש 
הנערים  של  למציאתם  עצמו  וייחדנו  הויכוחים  כל  את  עצרנו  שלמה.  מדינה  של  והאמונה 
נפתלי  של   אמו  שתחי‘,  רחלי  שאמרה  כפי  או  אחרת,  אלוקים  רצה  אך  ושלמים,  בריאים 

פרנקל הי“ד, הקב“ה לא עובד אצלנו, אנחנו עובדים אצלו...

מה פשר אמירה זו? מה משמעותה? לאחר שמיעת דבר רע אנו מברכים: ”ברוך דיין אמת“. 
אלוקים דיין אמת. הוא זה שמעל כולנו, מעל העולם כולו, מעל המציאות כולה. מבטו מבט 
את  ומטושטש  מוגבל  באופן  שרואה  רגעי,  עכשווי,  מבט  שהוא  מבטננו  לעומת  נצח  של 
העולם המורכב והמסובך שלנו. העולם לא מסובך ולא מורכב אלא אנו מקוצר ראייתנו רואים 
אותו באופן זה, אילו זכינו ל‘משקפיים אמוניות‘ המסוגלות לראות הנצח, לראות לעתיד, אזי 
וודאי היינו רואים עולם מסודר יורת וטוב יותר אך לא זכינו... ואנו צריכים כאן הרבה אמונה 

להאמין שאכן כך הם פני הדברים.

רוממות  אותה  את  להחזיק  רוצה  שאני  כמה  החיים,  לשגרת  לחזור  כעת  רוצה  שאיני  כמה 
היום- שגרת  על  לאבדה  רוצה  ואיני  האחרונים  וחצי  בשבועיים  בעמנו  שהתגלתה  נפלאה 
יום, על הויכוחים הקטנים ואפילו לא על הגדולים של עמנו. כמה שאני מייחל להמשיך את 
משפחות  ולצה“ל,  למשפחות  מפרגנים  שכולנו  אחד,  עם  שכולנו  הזו  הנפלאה  התחושה 
ולנו  לדורות.  ומסירות  אהבה  ותקווה,  אחדות  ותפילה,  אמונה  של  גבוה  רף  קבעו  הנערים 

נשאר כחובה לנערים הי“ד ולמשפחותיהם הי“ו לשמר רף גבוה זה לנו ולדורות הבאים. 
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למה יש רוע בעולם? לפרשת חטיפת הנערים

בשעת כתיבת הדברים עדיין עם ישראל נושא תפילה לריבונו של עולם על שחרורם והשבתם 
לביתם בריאים ושלמים של שלשת החטופים: יעקב,  גיל-עד ואייל. 

בעת צרה מתעוררת השאלה: למה יש רוע בעולם? מדוע יש צורך ברוע? נראה שבשאלה זו 
מסתתרת שאלה עמוקה יותר: ’למה אלוקים עושה רע בעולם‘? למה הוא לא עושה רק טוב 

בעולם?
יעקב  של  תגובתו  אחיו.  ע“י  שנחטף  אבינו  יעקב  של  בנו  יוסף  הוא  בתנ“ך  הראשון  ’החטוף‘ 
יעקב  של  אמירתו  את  במדרש  בקרו  חכמים  לי?“.  הרעותם  ”למה  השבטים:  לבניו,  אבינו 
’הרעותם‘ שהרי יש לאלוקים תוכניות טובות ונסתרות בחטיפה זו, להמליך את יוסף במצרים 
של  למטרה  מודע  אינו  אבינו  יעקב  שהרי  להבנה  קשים  הדברים  ישראל.  את  שיושיע  בכדי 
אפשר  כך:  הוא  ההסבר  אלא  אבינו?  יעקב  על  ביקורת  כאן  יש  מדוע  כך  אם  יוסף,  מכירת 
לתמוה ולשאול ’למה יש רוע בעולם‘? אך ראשית צריך להאמין באמונה שלמה שיש אלוקים 
את  ולשכלל  לקדם  בכדי  הסיבות  את  שמסובב  זה  הוא  ואלוקים  לעולם!  מנהיג  יש  בעולם! 
להופיע  רוצה  אלוקים  כאשר  אלא  רע.  לנו  יגרום  שהקב“ה  לחשוב  לנו  וחס  חלילה  העולם. 
קושי  הזה  לטוב  מקדים  הוא  בעולם  גאולה  של  מדרגה  טוב,  של  מדרגה  חיים,  של  מדרגה 
נסתר. ואחרי הקושי הזה מופיעה מעלה והתקדמות גדולה של העולם, טוב וחסד מתגלים 

בעולם. יעקב אבינו במדרגתו היה צריך להתבטא אחרת ולא בלשון ’הרעותם‘.
בימים האחרונים מדינה שלמה עוצרת נשימה, מתאחדת ומתפללת לשלום בניה, בכך מגלים 
את הפנים האמיתיות שלנו. עוד נשוב לויכוחים ולמחלוקות... אך בינתיים נדע לקחת לקרבנו 
’מנות‘ גדולות של אחדות וחיבור, של תפילה ואמונה. בעז“ה נמשיך להתפלל על אחינו כל 

בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה שהמקום ירחם עליהם ועל משפחותיהם ועלינו.
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איתנים בעורף – מנצחים בחזית!

כאשר אנו נמצאים במצבי לחץ מתמשכים, יש לכך השלכות, מצב זה יכול להביא לידי ליקויים 
חרדות,  עצבות,  תלמידים)  ילדים,  אישה,  (איש,  הסובב  בין  קשר  חוסר  היומיומי,  בתפקוד 
באמונה  קשיים  ואף  כלכליים  קשיים  המשפחתי,  התא  בתפקוד  קשיים  לימודיים,  קשיים 
ובתקווה. אך מאידך יש בכוח המצבים המורכבים הללו להביא לאווירה מיוחדת של אחדות, 

ברור זהותנו ואמונתנו. כיצד יוצאים מתוך המשבר חזקים יותר ואיתנים יותר?

ראשית, אמונים אנו על יסוד הניסיון בחיינו הפרטיים והלאומיים. בכל מאורע יש ניסיון לאדם 
ולאומה. כוחנו להפוך את הנפילה והנסיון לעלייה ורוממות. שנית, המאורעות המלחמתיים 
ציון,  שיבת  בתקופת  חיים  אנו  התקופה.  משמעות  את  לברר  אותנו  מחייבים  חווים  שאנו 
הקמת חזון של מדינה ההולכת ומתהווה, גם בדורנו. מלחמות ישראל נכפו עלינו,  מה שקורה 
וקריאה  לחיות  רצון  זה  במאבקנו  יש  אחרת.  או  כזו  בהתגרות  שמתחיל  מאבק  אינו  בעזה 

לחיים שנענית בקריאות אחרות.

ושמירת  עמידה  בכח  ציבורית,  באחריות  הליכות,  בישרות  מיוחדים,  גיבורים  הצמיח  דורנו 
אחדות האומה. כך מתגלים שוב ושוב תושבי הדרום אשר עומדים בגבורה במלחמה הנוכחית 
ומאפשרים בעמידתם האיתנה לצה“ל להכניע את האויב. יתן ה‘ וענני גבורה וכבוד לאומי יחפו 
על כל עם ישראל ועל חיילי צה“ל. כח עמידה זה מגלה את הכח של עמנו. בעת צרה קם הוא 
כארי ומתגבר על אויביו. אנו שולחים את ברכתנו לחיילנו ומפקדיו. רוח ישראל לדורותיו, היא 

מהזו שתכריע את המערכה. איתנים בעורף – מנצחים בחזית!
ח
מל

ת 
ע







חוברת זו מוקדשת לעילוי נשמתה של חברתנו לעבודה:
מיכל עמר ז“ל

”חיוכה, חכמתה וחריפותה חסרים לנו“ 
יהי זכרה ברוך
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